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 چکیده

هایی است که امروزه برای نیل جوامع به توسعۀ پایدار، مورد توجه قرار گرفته است. با عنایت به مهمترین شاخصهآموزش توسعۀ پایدار از 
پایدار در مدارس در نظر نگرفته شده است، می توان به آموزش توسعۀ پایدار از  ۀای جهت آموزش توسعاین نکته که برنامۀ درسی جداگانه

باشد که در پژوهش حاضر سعی شده است درسی آموزش تاریخ می ۀها، رشتاشت. یکی از این رشتههای درسی امید دطریق سایر رشته
های یک ژگیتبیین گردد و نیز وی ،ای، کاربرد آن در آموزش مفهوم توسعۀ پایدارتحلیلی و با کاربست اسناد کتابخانه-با روشی توصیفی

 دست آمد کهه درسی مطلوب آموزش تاریخ در جهت آموزش توسعۀ پایدار مشخص شوند. پس از بحث و بررسی، این نتیجه ب ۀرشت
با کاربست قوانین تاریخی، در آموزش را شناسی، امکان درک وضع موجود و امکان پیش بینی آینده آموزش تاریخ با کارکردهای انسان

درسی مطلوب، پرداختن به آموزش تاریخ محلی، عدم غفلت از تاریخ نزدیک و  ۀهای برنامویژگیهمچنین  .سازدمیسر میتوسعۀ پایدار 
تواند اثربخشی آموزش تاریخ را در راستای آموزش توسعۀ پایدار، افزایش می باشند، آشنا به مفهوم توسعۀ پایدار که تربیت معلمان تاریخ

 .دهد
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 لهئمقدمه و بیان مس
روابط انسان  .کندارتباط برقرار می ،خود پیراموناش با محیط شود و در طول تاریخ برای رفع نیازهای زیستیانسان در بستر محیط زاده می

زیرا  ؛رفتاری محتاطانه با طبیعت داشتههای  تاریخی مختلف، متفاوت بوده است. انسان در ابتدای حیاتش با محیط اطرافش در دوره
نفود چندانی ندارد اما از قرن هجدهم میالدی، با بروز عواملی چون  ،طبیعت ۀپنداشت که بر ابعاد وسیع و گسترد گونه میهمواره این

ه ابزار و ی بیشماری بهاناگهان انسان .تشدید و گسترش کشاورزی و انفجار جمعیت، روند تغییر و تحوالت سرعت زیادی به خود گرفت
، مجهز ها و سلطه بر نیروهای قدرتمند طبیعت و تولید انبوهها و بلند پروازیطلبیتر و ارتقایابنده تر برای ارضای حس جاهوسایل پیشرفته

 (. 9:09:3شدند)محالتی،
محیطی امروز جهان مانند گرمایش جهانی  های زیستکشی از محیط پیرامونش پرداخته است که بحرانانسان به بهره ،از آن دوره تا کنون

 بنابراین ضروری است که برنامه ؛آن است ۀهای طوالنی از جملها، کمبود و فقر منابع غذایی و خشکسالیهوا، تغییر اقلیم، آلودگی آب
سان و ارتباط میان ان ،ریزیهمچنین ضروری است که این برنامه ؛ای جهت تنظیم منطقی رابطه انسان و محیط زیست به کار گرفته شود

 ؛ای مورد بررسی قرار دهد و راهکارهای مناسبی برای برقراری ارتباط بهتر انسان و محیط زیست را ارائه کندطور ریشهه محیط زیست را ب
ند واتنشانگر این است که راهکارهای غیرسیستماتیک و مقطعی نمی ،جهان در برخورد با محیط زیست ۀسالیان گذشت ۀکه تجرب چرا

در جهان  9(. در این راستا مفهوم توسعۀ پایدار003:0919باشند)پوراحمد،  پاسخگوی نیازهای جامعه بشری برای حفظ محیط زیست
 مطرح شده است. 

 های آینده در برآورده کردن نیازهایشانهای نسلتوسعۀ پایدار، توسعۀ ای است که نیازهای نسل کنونی را بدون به خطر انداختن توانایی
زمین  ۀهوشیاری انسان نسبت به خود و نیز نسبت به منابع طبیعی کر ۀ(. در واقع توسعۀ پایدار بر پای013:0913کند)حجارلیب،فع میر

توجهی به هاست و مخالف مصرف بیش از حد و اتالف منابع و بیانسان ۀاستوار است و خواهان یک سبک زندگی پایدار برای هم
 (. 3:0938و رابطه با گذشته است)زاهدی و نجفی،های آینده و قطع پیوند نسل

آموزش و محیط زیست  ۀاقدامات قابل توجهی در راستای نزدیک کردن دو واژ ،های اخیربا توجه به اهمیت مفهوم توسعۀ پایدار، در دهه
ستقیم ای مپایدار را به گونه های آموزشی مفاهیم نوظهوری چون توسعۀصورت پذیرفته است و این نظریه مطرح است که می توان در مکان

 شمارۀ (. اهمیت آموزش در خصوص توسعۀ پایدار چنان زیاد است که در سند دستورالعمل8:0911و یا غیر مستقیم مطرح کرد)احمدی،
ا ارتقا ای در رابطه باین سند به طور ویژه 93در ریو برگزار شد، فصل  0111کنفرانس محیط زیست و توسعۀ سازمان ملل، که در سال 10

گاهی عمومی و  ای مورد توجه بوده است (. این مسئله به طور فزاینده013:0931)گاف و اسکات،آموزش پرداخته استو بهبود  آموزش، آ
را برای این دهه برگزیدند)کریمی و  آموزش برای توسعۀ پایدار عنوان 1111به گونه ای که مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 

درسی مجزایی جهت آموزش توسعۀ پایدار در برنامه های درسی طراحی و تهیه نشده است،  ۀبا توجه به اینکه رشت(. 1:0910عنایتی،
درسی  ۀهای آن رشته بهره برد. در این بین رشتتوان به آموزش توسعۀ پایدار از طریق سایر رشته های درسی پرداخت و از توانمندیمی

عبارت است از سرگذشت زندگی اجتماعی انسان که شامل گذشته و حال جوامع انسانی  ،اریخجایگاه به خصوصی دارد. ت ،آموزش تاریخ
ن تاریخ، حاصل تالش متفکران ای ۀهمچنین ظهور مکاتب مختلف در فلسف ؛است و با تحوالت و تغییرات کیفی و کمی هماهنگ است
(. بنابراین می توان به آموزش تاریخ به عنوان 1:0911کشاورز،باشد)رنجبر و علم برای تبدیل آن به دانشی موثر در زندگی اجتماعی می

 :های زیر می باشدگویی به پرسشابزاری کارآمد در راستای آموزش توسعۀ پایدار نگاه کرد. پژوهش حاضر در پی پاسخ

                                                           
3 .Sustainable Development 
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 آموزش تاریخ چه کاربردی در آموزش مفهوم توسعۀ پایدار دارد؟ -
 جهت آموزش توسعۀ پایدار، شامل چه مواردی است؟ های رشته درسی مطلوب آموزش تاریخویژگی -

 پیشینه پژوهش
چنین نتیجه گرفتند که سرمایه گذاری در آموزش  ای و توسعۀ پایدار هآموزش توسع(، در پژوهشی با عنوان 0933موسایی و احمدزاده)

گسترش  ،را در تمامی ابعاد جامعه هتواند فرآیند توسعمیگرا، تغییرپذیر، سیستمی و... های علمهایی با شاخصهتوسعۀ ای و تولید انسان
 دهد.

-ها، فرصتها، ضعف(، در پژوهش خود، پس از بررسی وضعیت آموزش برای توسعۀ پایدار در چهار بخش قوت0919رضایی و شبیری)

توسعۀ پایدار باید به روش برنامه  ها و تهدیدها، راهبردهای مناسب را جهت آموزش توسعۀ پایدار تبیین کردند و معتقدند آموزش برای
 ریزی راهبردی صورت گیرد.

به این نتیجه رسیدند که طراحی نظام آموزشی  ایهنقش آموزش در توسعۀ پایدار و آموزش توسع (، در مقاله0918احمدی و دیگران)
  .یافتگی کشورها و حرکت در مسیر کشورهای جهان اول خواهد بودهشرط اصلی توسعپیش ،مناسب

کنند که طراحی مفهوم آموزش بر توسعۀ پژوهش خود چنین گزارش می ۀ(، در نتیج0918پور زرندی و طباطبایی مزدآبادی)محمدی
با این وجود در پایان دهۀ آموزش برای توسعۀ پایدار،  ؛هایی همچون یونسکو در حد مطلوبی صورت گرفته استتوسط سازمان ،پایدار

  .، معضالتی وجود داردهی در حال توسعهمچنان در این عرصه در کشورها
آموزش برای توسعۀ پایدار در برنامه ریزی علوم اجتماعی پرداخته  ۀلفؤ(، در پژوهشی به بررسی میزان توجه به م:091رضایی و همکاران) 

و بسیاری  پرداخته نشده است های آموزش برای توسعۀ پایدار به صورت یکنواختلفهؤدرسی به م ۀو چنین نتیجه گرفته اند که در این برنام
 فراوانی ندارند. ،هالفهؤاز م

تاکنون پژوهشی با موضوع کاربرد آموزش تاریخ در آموزش توسعۀ پایدار یا موضوعات کاماًل مشابه انجام نشده است و تنها رنجبر و  
پرداخته  الت آموزش تاریخ و نظام تعلیم و تربیت، به تعامرویکرد تربیتی تاریخ و تعامل با نظام تعلیم و تربیت(، در مقالۀ 0911کشاورز)

توان موضوعات آنها را جدا از سیر و همواره با دیگر مطالعات اجتماعی همراه است و نمی ،تاریخ ۀاند که مطالعاند و به این نتیجه رسیده
 روند جوامع دیگر انسانی بررسی کرد.

یت دست اندرکاران تعلیم و ترب ۀ موجود را پوشش دهد و مورد استفاد تواند خألیبنابراین موضوع پژوهش حاضر در نوع خود بدیع بوده و م
 آموزش تاریخ قرار بگیرد. ۀنظران حوزو به خصوص صاحب

 توسعۀ پایدار
مصرف  یبرداری صحیح و کارا از منابع پایه، طبیعی مالی و نیروی انسانی برای دستیابی به الگوتوسعۀ پایدار به معنی اداره و بهره ۀواژ

مطلوب است که با این کار جهت امکانات فنی و ساختار تشکیالت مناسب برای رفع نیاز نسل امروز و آینده و به گونه رضایت بخش و 
با  هدانند که به ارتقای توسع(، توسعۀ پایدار را رویکرد جامعی می:091(. مهرآرا و دیگران)11:0918شود)زیاری،پذیر میمستمر امکان

اقدام می کند که به محیط زیست، ضربه ای وارد نشود یا منابع طبیعی را ضایع نکند و نیز در آینده در دسترس باشد. گرچه هایی روش
ای  هتاکنون تعاریف متعددی از توسعۀ پایدار ارائه شده است با این حال توسعۀ پایدار در ساده ترین تعریف آن عبارت است از آن توسع

کند)زاهدی و جهت دستیابی به نیازهای خود تأمین می ،های نسل های آیندهبدون ایجاد مشکل در توانایی که نیاز هاي نسل فعلی را
 (. 18:0932نجفی،

 :مورد امعان نظر قرار گرفته است ،توسعۀ پایدار از سه نقطه نظر کلی
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  ه سطوح ای کتولید و تامین کاالها و خدمات در طول زمان برآید به گونه ۀاقتصادی: سیستم اقتصادی پایدار می بایست از عهد
های خارجی حفظ شود و همچنین از بر هم خوردن توازن بخشی که به نابودی بدهی با حداقلبا قابلیِت مدیریت دولت و نیز 

 .کشاورزی و یا تولید صنعتی منجر می گردد، خودداری شود
 صورت تثبیت شده حفاظت نمایند، بهره برداری بیش از حد از منابع تجدیده اند منابع پایه را بمحیطی: سیستم پایدار باید بتو 

شونده و یا ایجاد فشار بر کارکردهای طبیعی پرهیز نماید و نیز منابع غیر قابل تجدید را به اندازه ای مورد بهره برداری قرار دهد 
 گذاری موجود، قابل تجدید باشدکه  با سرمایه

 اعی: یک سیستم پایداری اجتماعی باید به تامین همگانی خدمات اجتماعی از جمله: بهداشت و آموزش همگانی اقدام اجتم
 چند بعدی یت وبه جامع (. بنابراین می توان چنین ابراز داشت که بخشی از اهمیت توسعۀ پایدار89:0939کند)ام هریس،

  .انسانی تاثیر گذار است وامعدر تمامی جوانب زندگی ج و این بودن آن بر می گردد 
ها می باشد. در حقیقت بدون وجود آموزشی  مناسب نکته قابل توجه در خصوص توسعۀ پایدار، ضرورت آموزِش توسعۀ پایدار به نسل 

اند ایجاد بود که بتومناسب خواهد  ،بسیار ناپایدار خواهد بود و تنها آن آموزشی ،یا در صورت ایجادو ایجاد نمی گردد   هو  فراگیر، یا توسع
المللی را در های بینهای عظیم علمی اجتماعی و صنعتی، مدارا و همکاریجهانی امن و سالم را تضمین کند و توأم با ایجاد پیشرفت
 (. 02:0938راستای رسیدن به توسعۀ پایدار جهانی تشویق کند)دانایی،

 :تاریخ 
نخستین بار در منابع قرن دوم هجری قمری دیده شده و کاربرد آن از قرن سوم  ،این واژهتاریخ در لغت به معنای تعیین زمان رویدادهاست  

های گذشته و یا بازسازی آنها می اول، کشف واقعیت ۀ(. هدف دانش تاریخ در درج900:0911هجری رایج شده است)ماهنامه سوره،
اهمیت دانش تاریخ بر کسی پوشیده نیست.  ،(. امروزه3:0933،گیرد)واسعیها، ابزار و امکانات موجود صورت میباشد که براساس داده

دارد و نگرش انسان را چنان عمیق های عبث و نسنجیده بازمیآمیز و بسیاری از دلخوشیهای حقارتآشنایی با تاریخ، آدمی را از فریب
گی بتواند زندگی کوتاه خود را با زند تاکند که در ورای حوادث و وقایع که چشم عادی انسان را یارای بینایی آن نیست، نیز نفوذ کرده می

 (.1:0918گذشتگان پیوند زده و آن را سرشار از معنی سازد)موسوی سیانی،
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                . کارکرد های فردی و اجتماعی تاریخ9شکل

 
 (0918ندگان بر اساس یافته های موسوی سیانی)ترسیم: نگار

 
 :روش شناسی پژوهش

ا باشد. ابتدا بای و اسنادی میهای کتابخانهپژوهش ۀتحلیلی و از نظر گردآوری اطالعات بر شیو -روش پژوهش حاضر، توصیفی 
 های آن تبین شده است.و ابعاد و شاخصهاند، متغیرهای پژوهش توصیف و تشریح اطالعاتی که از مطالعه منابع و اسناد به دست آمده

ص ها مشخسپس سعی شده تا با تحلیل مطالب و متون در دسترس، کاربردهای آموزش تاریخ در آموزش مفهوم توسعۀ پایدار به نسل
خ در اریه و وضعیت موجود آموزش تبیان گردیدجهت آموزش توسعۀ پایدار  ،بعد، ویژگی های سیستم آموزشی مطلوب ۀگردند. در مرحل

مقایسه و ارزیابی شده است و نهایتًا راهکارهای پیشنهادی جهت تقویت  ،راستای آموزش توسعۀ پایدار نسبت به وضعیت مطلوب
 های آموزش تاریخ در راستای آموزش مفهوم توسعۀ پایدار ارائه شده اند. توانمندی

 بحث و بررسی  
 موزش مفهوم توسعۀ پایدار دارد؟پاسخ به سوال اول: آموزش تاریخ، چه کاربردی در آ 
 تاریخ ۀکارکرد انسان شناسان.0 
کنولوژیک عروج تمدن و توانمندی ت ریشه درقدرت بودن انسان می باشد این تصور که ابریکی از اصول توسعۀ پایدار، کنارگذاشتن تصور  

(. این در 1:0932که هر کاری را می تواند انجام دهد)زاهدی و نجفی، ه؛ آنچنانانسان دارد، او را مالک و قادِر محیط خود معرفی کرد
اند. در این میان عابدی هر دو مخلوق خدا هستند و در طول تاریخ با یکدیگر روابط اکولوژیک داشته ،حالی است که انسان و محیط

فس واقعی آدمی، ابزاری مناسب برای حفاظت از (، راهبرد خود بوم شناسی را با تاکید بر شناخت و صیانت ن0933سروستانی و دیگران)
این باور درونی را تقویت می کند که حفظ  ،از جمله: خود بوم شناسی ؛دانند که دستاوردهایی را به همراه خواهد داشتمحیط زیست می

عت مخلوقات خداوند از جمله طبیمحیط زیست و بهره برداری مناسب و بهینه از آن باید در راستای خداشناسی و رفتار احترام آمیز با کل 

کارکردهای  
تاریخ

لذت بخشی و 
ارضای حس  

کنجکاوی
هانسان شناسان

حکمتخزانه

تجربهو

کشف معنای 
زندگی

عمق بخشی به 
ارزیابی های 

سیاسی، اقتصادی
و فرهنگی

نیروی تحول 
و تداوم

هویت جمعی

درک زمان 
حال
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امکان پذیر  ،صف به صفات الهی نماید تا صیانت نفس واقعیباشد و انسان به مثابۀ خلیفه و جانشین خدا بر روی زمین نیز باید خود را مت  
ی و کنش های جمع چرا که برخی از مورخان و فیلسوفان فعالیت ها و ؛گردد. در این راستا، تاریخ می تواند نقشی اساسی داشته باشد

انفرادی انسان را در گذشته، مانند مخزنی می پندارند که می توان با مراجعه کردن به آن، پرده از ماهیت و  طبیعت انسان برداشت از آن 
)موسوی شتجمله می توان به هیوم اشاره کرد که معتقد بود با مطالعه تاریخ می توان پرده از راز عناصر اساسی سازنده طبیعِت آدمی بردا

تاریخ با آشکار کردن چهره و ماهیت حقیقی انسان می تواند او  ۀ(. بنابراین می توان ابراز داشت که آموزش و  مطالع8و9: 0918سیانی،
 ،ن طریقرا نسبت به هم تبیین کند و از ای طبیعتگری مطلق بر طبیعت و محیط زیست باز دارد و حقوق و وظایف انسان و را از تفکر سلطه

 یکی از اصول توسعۀ پایدار را محقق سازد. 
 
 .درک زمان حال و وضع موجود1

)روابط انسان و محیط( است.  نخستین گام برای رسیدن به وضع مطلوب)توسعۀ پایدار(، درک زمان حال یا همان شناخت وضع موجود
واهد بود. در خصوص موضوع مورد بحث حرکت به سمت وضع مطلوب امری دشوار خ ،در واقع بدون شناخت کافی از وضعیت موجود

ما، بحران های زیست محیطی و ضرورت حرکت به سمت توسعۀ پایدار، نیز ابتدا بایست درک جامع و کاملی از وضعیت محیطی و 
ا راندازهای کنونی ها یا چشماقتصادی و اجتماعی جهان و نیز علل اصلی ایجاد مشکالت مذکور داشت. از طرفی فرآیندهایی که فرم

ای هتحول و تکامل خود را در زمان ۀجغرافیایی که امروزه مشاهده می کنیم، دور ۀتکامل یافته اند و هر پدید ،اند، در طول تاریخایجاد کرده
های زیست بحران ۀفرآیندهای ایجاد کنند؛ در این مقوله، (11: 0910گذشته و تحت شرایط خاصی به انجام رسانده است)شکویی، 

از این قاعده نمی باشند. با توجه به این نکته، آموزش تاریخ، نقشی کلیدی را برای درک وضع موجود برعهده میگیرد.  استثنمحیطی نیز م
ها، ابزار و امکانات های پیشین و نیز بازسازی آنها می باشد که براساس دادهاول، کشف واقعیت ۀدر واقع هدف دانش تاریخ، در درج

ال ؤ(. بنابراین در صورتی که فردی بخواهد در خصوص موجودیت زمان حال و ماهیت آن س3:0933،موجود عملی می گردد)واسعی
مان چرا که عناصر ز ؛جهت درک عمیق بافت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فیزیکی زندگی خود، مراجعه به تاریخ است ،کند، تنها راه

ها، (. بنابراین با آموزش تاریخ به نسل3:0918ده است)موسوی سیانی،هایی است که در گذشته اتفاق افتاتداوم و گسست ۀحال، نتیج
 جهت تغییر وضع موجود و حرکت ،شوند و زمینه و آمادگی مناسبشناخته می ،آشنایی با وضع موجود محیطی و فرآیندهای پدید آورنده آن

 به سوی توسعۀ پایدار فراهم می گردد.
 .آینده نگری و پیش بینی9

تواند کلیدی یم پیش بینی آیندهبا توجه به تغییر و تحوالت سریع جهان امروز و گستردگی نیروهای دخیل در شکل گیری آن، آینده نگری و 
های مختلف، الگوهای تعامل انسان و محیط های بشری در عرصهای پایدار باشد. پیشرفتهبرای رسیدن به آینده ای مطلوب و توسع

آلودگی محیط زیست هم یکی از مسائل جهانی در آینده خواهد بود)حیدری و  ۀلئاثیر قرار داده و به همین دلیل مسزیست را نیز تحت ت
ا ههایی است که تا حد زیادی در اندیشهلفهؤ(. همچنین مفاهیم توسعۀ پایدار، زیست بوم، محیط و منابع از مهمترین م01:0938دیگران،

 (. 1و 3: 0933مورد توجه قرار گرفته اند)آقاپور و پهلوان،  ه،رجستنظران و متفکران بو مکتوبات صاحب
ط و انسان و محی ۀشود که تاریخ و آموزش آن، چه کاربردی در آینده نگری و پیش بینی در خصوص روابط آیندال مطرح میؤاکنون این س

های پدیده ۀش بینی آینده را به ما می دهد در واقع، با مطالعکشف قوانین تاریخ، امکان پی»نیز پایداری روابط آنها دارد؟ در پاسخ باید گفت: 
ده تا حدی آنها پیش بینی آین ۀوسیله هایی دست پیدا کنیم که بتوانیم به مالکگذشته و نیز درک و فهم کلیات پنهان و حاکم بر آنها، می
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ی نیستندالبته ضرورت ؛ممکن شود آموزی از حوادث بحث عبرت سوی دیگر،. از (08و09: 0933)واسعی،«های تاریخی، قطعی و بت 
گاهی یافت و به این معنی که با مطالعه و آموزش تاریخ می توان از حوادث گذشته و فرآیند ؛تاریخی مطرح است های پدید آورندۀ آنها آ

کریم  ماند. این کارکرد، در قرآن گیری برای آینده از گرفتار شدن در دام تصمیمات و رفتارهای مشکل ساز برکنارریزی و تصمیمدر برنامه
  :نیز مورد توجه بوده است

 (.:01)آل عمران،پس در زمین به سیر و تحقیق بپردازید ؛اندهایی بوده است که منقرض شدهپیش از شما سنت -
دی )حمی(،13)نساء، بیان و هدایت کند، اندهایی را که قبل از شما در جریان بودهخواهد برای شما، سنتخداوند می -

 (. 3: 09:8زاده،
رفتار گذشته خود در رابطه یا محیط زیست و نتایج حاصل از آن، سعی می کند از اشتباهات رفتاری گذشته خود  ۀدر واقع انسان با مطالع

داری و مانایی ایرساندن جامعه، پ هبه کار گیرد که این الگو در عین به توسع طبیعتبپرهیزد و الگویی جدید و متفاوت با گذشته در رفتار با 
 را تضمین کند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . کاربرد آموزش تاریخ در آموزش توسعۀ پایدار1شکل
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  :ال دوم پژوهشؤپاسخ به س
های سیستم موجود، نسبت به آن چگونه جهت آموزش مفهوم توسعۀ پایدار چیست؟ و ویژگی ،های سیستم مطلوب آموزش تاریخویژگی
  است؟

هایی ها و ویژگیمورد بحث قرار گرفتند. در بخش دوم، مشخصه ،کاربردهای آموزش تاریخ در آموزش توسعۀ پایدارال اول، ؤدر پاسخ به س
ین تر کرد. همچندر آموزش تاریخ مطرح می شوند که با کاربست آنها می توان آموزش توسعۀ پایدار را از طریق آموزش تاریخ، اثر بخش

گردد تا با شناسایی توأمان وضعیت نیز ذکر می ،موجود آموزش تاریخ از منظر آن شاخصه ذکر شده، وضعیت ۀذیل هر ویژگی و شاخص
 جهت برنامه ریزی و بهبود وضعیت آموزش تاریخ از این نظر داشته باشیم. ،موجود و مطلوب، اطالعات کافی

 له و تفکر انتقادیئبرنامه درسی با آموزش مهارت رویکرد حل مس .0
های فرآیند محوری، محتوای تاریخی به گونه ای عرضه گردد که انبوه مطالب، با شیوه ۀمعتقدند باید به جای ارائبرخی از صاحب نظران 

تاریخ را در بستری فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به هر زمان و به طور فراگیر بیاموزند و سپس  ،آموزاناول، دانش ۀدر مرتب
پژوهشی به تحقیق، جمع آوری اطالعات و تفسیر و تحلیل آنها اقدام  نگاهآموزش تاریخ، با روش حل مسئله و بتوانند در جریان یادگیری و 

(. این شیوه می تواند به درک وضع 01و00: 0911کنند تا از گذشته مانند چراغی برای حرکت در مسیر حال و آینده استفاده شود)چنگائی، 
 ده اند.های پیشین شرح داده شخصوص روابط انسان و محیط و توسعۀ پایدار بینجامد که در بخشنگری و پیش بینی در موجود و نیز آینده

متخصصان تعلیم و تربیت، پرورش و ارتقای قدرت تفکر انتقادی به جای انتقال حقایق علمی توصیه می کنند به این معنا که  ،از طرفی 
ایجاد تفکر  ر(. با تمرکز ب02: 0938جه فراگیران قرار بگیرد)حیدری و دیگران، مورد تو ،به جای تولید مجدد حقایق علمی، فرآیند آموزش

روابط انسان و محیط و درک زمان حال، به انتقاد از آن پرداخته و در مسیری  ۀانتقادی در آموزش تاریخ، متربیان پس از آشنایی با تاریخچ
 گردد.می هیمنتحل مسئله،  و های پیشیننقادی دانسته هکنند که بحرکت می

وین درسی تد ۀبرنام ۀهای کهن به لحاظ محتوایی و نیز مطالعویژه در ایران، تداوم نگرشه با نگاهی به وضعیت موجود آموزش تاریخ ب 
 (.11:0911های سنتی گرفتار هستند)رنجبر و کشاورز،ها در الک آموزشدر واقع تاریخ و دیگر رشته .خوردشده به چشم می

 تاریخ محلیپرداختن به  .1

آموزش توسعۀ پایدار

برنامه ریزی جهت کاربست الگوی 
مطلوب روابط انسان و محیط

آگاهی از جنبه های مختلف  
بحران های محیطی

رد تصور قدرقدرتی و مالکیت 
انسان بر محیط

آموزش تاریخ

آینده نگری و پیش بینی درک وضع موجود  کارکرد انسان شناسی
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قدرت  ،تواند به آموزش توسعۀ پایدار از طریق آموزش تاریخپرداختن به مباحث تاریخ محلی هر منطفه، یکی از راهکارهایی است که می
یخ به این معنی که آموزش تار ؛باشدبیشتری ببخشد. در واقع یکی از فواید آموزش تاریخ محلی، درک و شناخت محیط زندگی خود می

بومی و ملی او و همچنین  ۀابعاد و شئون محیط زیست و شناخت جامع ۀواند سواد، دانش و اطالعات فرد را در خصوص همتمحلی می
تر به آن (. این همان کاربرد تاریخ در آموزش توسعۀ پایدار است که پیش10: 0913آن افزایش دهد)قادری و دیگران،  ۀدرک تاریخ و گذشت

ذیریم که درک زمان حال و وضع موجود روابط انسان و محیطی، عاملی کلیدی در جهت نیل به توسعۀ پایدار اشاره کردیم. بنابراین اگر بپ
 دوچندان خواهد شد. نقش آموزش تاریخ در توسعۀ پایدار، است، اهمیت

(، معتقدند 0913ن)باید دید  آموزش تاریخ محلی در حال حاضر، چه جایگاهی در آموزش تاریخ در مدارس دارد؟ قادری و دیگرا اکنون
ای و نیز با گرایش زیاد به تاریخ سیاسی رقم خورده به دانش های عمومی و سلسلهدرسی تاریخ در مدارس کشورمان، در قالب تاریخ ۀبرنام

ا ب مهری واقع شده است وای است که تا به حال مورد بیمفقوده ۀآموزان عرضه شده است و تاریخ محلی اقوام متنوع درون کشور، حلق
دست نیاورده و به  هاش را بدرسی تاریخ و نیز نظام آموزشی داشته باشد، تاکنون جایگاه واقعی ۀتواند  تاثیر بسزایی در بهبود برناماینکه می

 مغفول به شمار می آید. ،درسی ۀعنوان برنام
 . عدم غفلت از تاریخ نزدیک9

ی جانبه داشته باشد)ورفتاریخی، بایست مشمول گذشت نیم قرن باشد تا قابلیت پژوهش همه ۀعده ای از مورخان معتقدند که هر حادث
شود. این در حالی است که وقایع (. و به این دلیل از وقایع حال حاضر و ثبت و بحث در خصوص آنها اجتناب می3:0911نژاد و قنبری،

سیدن به ریزی جهت رزیست محیطی و توسعۀ پایدار باشد و امکان برنامهتواند راهگشای بسیاری از مسائل حاضر و تاریخ نزدیک نیز می
ط دادن آن دانند و از ربمتاسفانه در مدارس ما تاریخ را صرفا ناظر بر گذشته می که توسعۀ پایدار فراهم آورد. با این حال دیوئی معتقد است

ای نخواهد هیچ گونه فایده ۀزمان حال بگسلد، دیگر در بردارنداند در حالی که اگر تاریخ از با زندگی اجتماعی معاصر غافل مانده
 (.10:0911بود)رنجبر و کشاورز،

 تربیت معلماِن آشنا با مفهوم توسعۀ پایدار.8
های کند. در حال حاضر، برنامهشوند که آموزش بدون وجود آنها مفهوم پیدا نمیمعلمان از مهمترین عناصر آموزش محسوب می 

یادی مساعی ز ،کید قرار گرفته است. با این حالأمورد ت ،سسات آموزش معلمانؤتوسعۀ پایدار، در م ۀن ملل متحد دربارکمیسیون سازما
های درسی در هایی توسط کمیسیون سازمان ملل متحد در خصوص توسعۀ پایدار، در برنامهصورت می پذیرد تا اقدامات و سیاست

 (.088:0931شود)گاف و اسکات،سسات آموزش معلمان نیز گنجانده ؤم
لیت تربیت معلمان)دبیران( تاریخ را بر عهده دارد. بنابراین باید توجه اساسی به مفهوم توسعۀ پایدار ؤمس ،در کشور ما دانشگاه فرهنگیان 

ه توسعۀ پایدار مورد توجنقش معلمان در آموزش  ،زیرا همانگونه که ذکر شد، امروزه ؛در آموزش دبیران تاریخ در دانشگاه فرهنگیان داشت
اریخ، ت ۀکارشناسی دانشگاه فرهنگیان، آشنا ساختن دانشجومعلمان با یک دور ۀآموزش تاریخ در دور ۀقرار گرفته است. هدف از رشت

ایگاه از اهمیت و ج ؛شوندتحصیلی با دانش و تفکر تاریخی آشنا می ۀفرهنگ و تمدن ایران، اسالم و جهان است و دانشجویان در این رشت
گاهی می ا همچنین تاریخ جهان را به صورت تطبیقی ب ؛کنندتاثیر اسالم را در تاریخ و فرهنگ ایران درک می ؛یابندایران در طول تاریخ آ

تحوالت معاصر و امروز ایران و جهان را در پرتو درک تاریخی  ؛شودخوانند و مهارت مقایسه و ارزیابی در آنان تقویت میتاریخ ایران می
 ۀبرنامجویند)دوری می ،های سطحیکنند و از داورینگرش خالق و انتقادی پیدا می ؛پردازندشناسند و به تجزیه و تحلیل آن میبهتر می

درسی بازنگری شده می تواند به تربیت دبیرانی نائل آید که از مفهوم  ۀ(. بنابراین برنام2:0918درسی دوره کارشناسی پیوسته آموزش تاریخ،
 ای توصیفی و شامل اطالعات حفظ کردنی، گذر کرده و به آن به عنوان دانشی کاربردی بنگرند.به عنوان رشته تاریخ
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 : مقایسه ویژگی های مطلوب و کنونی آموزش تاریخ جهت آموزش توسعۀ پایدار0جدول
 وضعیت کنونی آموزش تاریخ وضعیت مطلوب آموزش تاریخ

 درسی ۀهای کهن و سنتی در برنامنگرش انتقادیله و پرورش تفکر ئآموزش رویکرد حل مس
 درسی مغفول ۀتاریخ محلی به عنوان برنام فراگیرانپرداختن به تدریس تاریخ محلِی 

 تاریخ گذشته با حال ۀقطع رابط پرداختن به تاریخ نزدیک و زمان حال
گاه به مفهوم توسعۀ پایدار  رش خالقتربیت معلمان تاریخ با رویکرد نگ تربیت معلمان آ

 
 

 نتیجه گیری
ای گانهدرسی جدا ۀها ضرورتی انکارناپذیر محسوب می شود با توجه به اینکه برنامهای اخیر آموزش مفهوم توسعۀ پایدار به نسلدر سال

درسی  ۀنامبرهای درسی توجه کرد. توان به آموزش این مفهوم از طریق سایر رشتهمی ،شده استنبرای آموزش توسعۀ پایدار در نظر گرفته 
تواند کاربردی اساسی در آموزش توسعۀ پایدار داشته باشد. آموزش تاریخ با کارکرد های درسی است که میآموزش تاریخ یکی از این رشته

تواند شناخت ماهیت واقعی انسان را در بر داشته باشد و او را از تفکر قدر قدرت بودن و تسلط مطلق بر محیط اش میانسان شناسانه
امکان درک وضع موجود و زمان حال را  ،واقعی محیط زیست و انسان را یادآور شود. همچنین آموزش تاریخ ۀیست برحذر داشته و رابطز

گاه شده و برای نیل به وضعیت مطلوب که همان  ۀدر نتیج وبه انسان خواهد داد  آن انسان از وضعیت بغرنج و رابطه اش با محیط زیست آ
 تالش خواهد کرد.  ،توسعۀ پایدار است

رد که بینی را به آدمی عرضه خواهد کنگری و پیشامکان آینده ،آیندتاریخ گذشته به دست می ۀقوانین تاریخی که از مطالع سوی دیگر،از 
گاهی یافته و در صدد تغییر این رابطه بر آی ۀتواند از آینده و تداوم رابطاز این طریق انسان می همچنین عبرت  د.کنونی اش با محیط زیست آ

 دهد. امکان مشابهی را به انسان می ،آموزی تاریخی نیز
جهت  ،های یک سیستم مطلوب آموزش تاریخال مطرح شده که ویژگیؤتاریخ در آموزش توسعۀ پایدار این س ۀپس از درک کاربرد گسترد

چهار  ،الؤبه آن چگونه است؟ در پاسخ به این س یادآوری توسعۀ پایدار شامل چه موادی می تواند باشد؟ و وضعیت سیستم کنونی نسبت
  :ویژگی مطرح شده است

بایست دانش آموزان به جای به خاطرسپاری اطالعات و رخدادها بتوانند ویژگی نخست مربوط به برنامه درسی آموزش تاریخ بود که می
العات بپردازند و نیز مهارت تفکر انتقادی را در خود محور و پژوهشی به جمع آوری و تجزیه تحلیل اطدر یادگیری تاریخ با دیدی مسئله

  .های سنتی گرفتار استدرسی  حاضر در الک آموزش ۀدر حالی که برنام .پرورش دهند
مربوط به ضرورت پرداختن به تاریخ محلی بود که می تواند دیدی جامع از وضعیت محیط زیست و جهان پدیداری برای  ،ویژگی دوم

درک وضع موجود را در افراد پدید آورد. این در حالی است که آموزش تاریخ محلی به عنوان برنامه درسی  نیز امکان افراد ایجاد کند و
 مغفول در نظر گرفته شده است. 

باشد که غفلت از آن می تواند امکان درک بسیاری از مسائل محیطی زمان حاضر را قائل به عدم غفلت از تاریخ نزدیک می ،ویژگی سوم
 دانند. این در حالی است که در مدارس ما تاریخ را صرفًا منسوب به گذشته می .انسان بگیرد و او را از درک زمان حال باز دارد از
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در خصوص تربیت معلمانی است که بتوانند عالوه بر درک وضع موجود و ضرورت حرکت به سوی توسعۀ پایدار این تفکر  ،ویژگی چهارم
تواند در راستای آموزش توان گفت آموزش تاریخ به سان ابزار قدرتمندی است که میرا در دانش آموزان به وجود آورند. در نهایت می

 مورد توجه قرار گیرد. مفهوم توسعۀ پایدار به دانش آموزان
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Application of history education in teaching the concept of sustainable development 
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Abstract 
Sustainable development education is one of the most important characteristics that has been considered 
today to achieve sustainable development in societies. Given that there is no separate curriculum for 
sustainable development education in schools, we can hope for sustainable development education through 
other disciplines. One of these disciplines is the history education course, which in the present study has tried 
to explain its application in teaching the concept of sustainable development by descriptive-analytical 
method and by using library documents, as well as the characteristics of a desirable history education course. 
To identify sustainable development education. After discussion, it was concluded that teaching history with 
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anthropological functions, the possibility of understanding the current situation and the possibility of 
predicting the future by applying historical laws, is used in teaching sustainable development. Also, the 
features of a good curriculum, teaching local history, not neglecting recent history, and training history 
teachers familiar with the concept of sustainable development, can increase the effectiveness of history 
education in the field of sustainable development education. 
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