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چکیده
شناخت ارتباط بین آموزش تاریخ و روش ل مسئله از مهمترین ضروریات بررسی کاربرد فضای مجازی
در آموزش مسئله محور می باشد .در این نگاه به مسئله آموزش که به مثابه روش یاددهی امکان ایجاد
آزمایش ،خطا و فرضیهسازی ایجاد گردیده است ،فضای مجازی با ظرفیتها و کارکردهای موجود در خود
دارای جایگاه ویژهای میباشد .بر این اساس هدف کلی این نگاشته تأملی بر اثربخشی آموزش مسئله محور
در آموزش مفاهیم تاریخی در بستر فضای مجازی است .از این رو ،مقاله اضر به بررسی ظرفیتها و
محدودیتهای موجود در روش مسئله محور و اینکه فضای مجازی با توجه به فرامتغیرهای هشتگانه
موجود در خود امکان مناسبی را جهت این نوع از آموزش به منصۀ ظهور میرساند ،پرداخته است .در این
پژوهش ،روش توصیفی مورد استفاده قرار گرفته از نوع کیفی و تحلیلی است که با استفاده از ابزار فیش-
برداری برای جمعآوری دادهها اقدام شده است .یافتههای مقاله نشان میدهد که فرامتغیرهای فضای
مجازی شامل :سرعت ،فرازمانی و فرامکانی بودن ،جهانی بودن ،سیّالبودن ،تشدید واقعیّت ،چندرسانهای
بودن ،فراگیری و دسترسی دائم دارای ظرفیتی بالقوه و گسترده بوده و ابزارهای متنوّعی برای آموزش تاریخ
میباشند .بنابراین بهرهگیری مناس از بستر و ظرفیتهای موجود در آن میتواند بر اثربخشی آموزش

تاریخ ،تأثیری توسعهبخش و تسهیلگر داشته باشد.
واژگان کلیدی :آموزش تاریخ ،آموزش مسئله محور ،فضای مجازی.

 - 1دانشجوی دکتری مطالعات علوم سیاسی انقالب اسالمی دانشگاه شاهد تهران
 - 2دانشجوی آموزش علوم اجتماعی پردیس حیکم ابواقاسم فردوسی البرز
 - 3دانشجوی آموزش تاریخ پردیس حیکم ابواقاسم فردوسی البرز
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مقدمه
از مسائل نوین آموزشی بررسی امکان تدریس همگام با تکنولوژی و بهرهبرداری از آن
در علوم انسانی میباشد .امروزه با توسعۀ تکنولوژی آموزشی ،متن درسی شکل ابتدایی
خود را از دست داده و با ورود فنّاوریهای الکترونیکی به عرصۀ آموزش و سرمایهگذاریهای
هنگفت کشورهای پیشرو در این زمینه ،گرایش به روشهای مدرن آموزشی و استفاده از
تکنولوژی ،امری اجتنابناپذیر به نظر میرسد .به این ترتی با ورود قال های جدید در
کنار قال های سنّتی به عرصۀ آموزشی ،چشماندازهای بدیعی در آموزش ایجاد شده است.
در این راستا به نظر میرسد در آیندهای نه چندان دور ،توجّه به محتوای الکترونیکی و
آموزش مجازی در کنار کتابهای چاپی و آموزش سنّتی دارای جایگاه خطیری باشد و با
فرض پذیرش این فرضیه ،ضرورت بررسی و نقد محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی
میبایست مورد توجه بیش از پیش قرار بگیرد .با گسترش فضای مجازی در سطح جامعه،
امروزه مسائل آموزشی زیادی طرح گردیده است که ضمن تحلیل توانایی آموزش سنتی
در فظ و ثبات آن تردید ایجاد کردهاند .آموزش سنّتی علم تاریخ در ایران و جهان دارای
سابقه طوالنی بوده ولی در عین کاربرد فراوان در زندگی فراگیران ،دیگر روشهای تدریس
سنّتی توانایی خود را در انتقال کامل اطالعات و همگامسازی خود با تکنولوژی مدرن از
دست داده اند و آموزش دهندگان و پژوهشگران را به سوی روشهای نوین آموزشی در
بسترهای مختلف سوق دادهاند .از اثربخشترین شیوههای آموزشی که قابل تطبیق با
متغیرهای هشتگانه فضای مجازی و مبانی آموزشی رشته تاریخ است ،روش ل مسئله
می باشد که در این مقاله به تبیین کارکرد این روش در رشته تاریخ و در بستر فضای
مجازی میپردازیم .مسئله اصلی این پژوهش چرایی آموزش تاریخ با استفاده از ظرفیتهای
موجود در فضای مجازی است که در آموزش تاریخ قابلیت اجرا داشته باشد .هدف پژوهش
اضر شناخت صحیح قابلیت هایی تحت اختیار فضای مجازی در راستای آموزش تاریخ و
در چارچوب نظری به روش ل مسئله میباشد تا از این گذار ،قابلیتها و وجوه مختلف
آموزش تاریخ به صورت مسئله محور تبیین گردد .فرضیه تحقیق بر این اصل مبتنی است
که با توجه به فرامتغیرهای هشتگانه موجود در فضای مجازی میتوان آن را یکی از
بسترهای مناس جهت آموزش مسئله محور در آموزش تاریخ قلمداد نمود.
پیشینۀتحقیق

تأملی بر توسعۀ آموزشِ مسئله محور تاریخ در بستر فضای13 ...

پیشینۀ پژوهش در وزۀ آموزش مسئلهمحور ابعاد وسیعی دارد که ضمن اشاره به
برخی کارهای صورت گرفته در این چارچوب ،به اجمال به بخشی از آنها اشاره مینماییم:
شعبانی ( ،)1374در کتاب مهارتهای آموزشی و پرورشی به این روش پرداخته و روشهای
مکمّل و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار داده است .همچنین صفوی ( ،)1389در
کتاب خو روشها ،فنون و الگوهای تدریس این روش را به طور کامل شرح و بسط داده
است و به تبیین آن پرداخته است .در وزۀ رابطه فضای مجازی و آموزش و کاربردهای
آن نیز پژوهشهای متعدّدی صورت گرفته است که از جمله میتوان به مقالهای با عنوان:
درباره تأثیر عملکرد آموزش در فضای مجازی در تعامالت یاددهی و یادگیری نوشته
باقرزادههمایی ( )1399اشاره داشت که نگارنده نتیجه میگیرد :با شناخت ،رعایت و کنترلِ
چارچوب و ابعاد ناظر بر این پدیده ،افراد میتوانند با ضور در این فضا کیفیت آموزشی
خود را بهبود بخشند .البته چنانچه این ابعاد و چهار چوب درست اجرا و رعایت نشوند ،این
پدیده مهم نتیجه درستی بر تعامالت آموزشی یادهی و یادگیری نخواهد داشت و نتیجهی
معکوسی بر تعامالت یاددهنده و یادگیرنده خواهد گذاشت .علیشیری و موسویزاده
( )1395در مقالهای تحت عنوان فضای مجازی و نظام تعلیم و تربیت فرصتها و چالشها،
ضمن تعاریف دقیق هر یك از مؤلفهها ،به این نتیجه میرسند :با توجه به ابعاد مثبت و
منفی فضای مجازی که در عین ال فرصتی سازنده و توسعهدهنده و هم تهدیدی تخری -
گر و اسیرکننده میباشند ،بر لزوم مدیریت صحیح این فضا باید تأکید شود .در واقع ایشان
شبکههای اجتماعی را به مثابه شمشیری دو لبه معرفی مینمایند که مفید یا مضر بودن
آن ،به ظرفیت فکری افراد و قابلیت تصمیمگیری و مدیریتی کسانی بستگی دارد که
اطالعات دریافتی را سازماندهی و پردازش میکنند .پورعمران و یوسفیمقدم (،)1398
در مقالۀ شبکههای اجتماعی مجازی ابزاری در جهت کیفیت بخشی فرآیندیاددهی-
یادگیری با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به موضوع پرداختهاند و معای و محاسن
این فضا در تعلیم و تربیت را بررسی نموده و با توجه به سرمایهگذاری کشورهای مختلف
جهان در این زمینه نتیجه می گیرند که فنّاوری در این زمینه دارای تأثیر زیادی بر تعلیم
و تربیت است .مقدم ( ،)1392با استفاده از آزمایش فراگیران به صورت گروهی نتیجه
میگیرد که فضای مجازی پنجرههایی را برای تولید دانش میگشاید که افراد با داشتن
نگرشها و دانشهای متفاوت به ایجاد زمینۀ شکلگیری یك رویکرد میان رشتهای برای
ل مسائل آموزشی میپردازند .یافتههای وی اکی از مواردی از تولید دانش به صورت
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انفرادی و اجتماعی است زمانی که اعضای گروه هیچ اشارهای به اطالعات یا پاسخهای
اعضای دیگر گروه نمیکنند تولید دانش به صورت انفرادی روی داده است .برعکس ،زمانی
که آنها در زمینه مسئلهای با هم مشارکت میکنند ،تولید دانش بیشتر ماهیتی اجتماعی
دارد .عالوه بر این ،نقش مدرس ،مداخله یا کنارهگیری مخاط و قابلیتهای چندرسانهای
نرمافزار در شکلگیری نوع تولید دانش مؤثر بودهاند .همچنین گروهی از پژوهشگران توجه
خود را معطوف به آموزش دینی در این فضا کردهاند .به عنوان نمونه یدری دهکردی
( ،)1398به موضوع ظرفیتهای فضای مجازی در تربیت دینی نسل جوان به این موضوع
پرداخته و راهکارهایی را برای افزایش بهرهوری از این فضا پیشنهاد میکند .برنامهریزی
جهت جذب نسل جوان به وبسایتها و صفحات مذهبی با توجه به تأمین محتوای
متناس با انواع سلیقه و در نظر گرفتن انواع نیازهای مخاطبین ،لزوم مبارزه با هجمه
دشمن از طریق پاسخ به شبهات ،ارائه راه ل برای مشکالت مبتالبه افراد جامعه اسالمی
در فضای مجازی و خالی ننمودن میدان برای جوالن دشمن ،رصد کردن ،دادهکاوی ،تحلیل
و بررسی رویدادهای این فضا و برنامهریزی برای به دست گرفتن کنترل و نظارت بر فضای
مجازی تا د ممکن را از ضروریات این امر مهم دانسته است .پژوهش دیگر در این راستا
با استفاده از روش کیفی-پیمایشی در مقالهای با عنوان آسی شناسی و ارائه راهکارهای
ارتقای آموزشهای دینی در فضای مجازی به موضوع ذکرشده توسط محسنزاده ()1396
به نگارش درآمده است که نتایج این پژوهش نشان میدهد با توجه به ساختار نوین ارتباطی
در عصر ارتباطات و فناوری اطالعات فضای مجازی دارای کارکرد ،فرصت ،ظرفیت مناس
و نقش تأثیرگذاری در شکلگیری سبك جدیدی از آموزش غیر ضوری و الکترونیك در
وزۀ آموزش دینی است.
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
مسئله محور در آموزش تاریخ در بستر فضای مجازی بپردازد ،تاکنون صورت نگرفته و از
این نظر ،پژوهش پیش رو نوشتاری نو و قابل اعتنا میباشد.

روش تحقیق
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با توجه به رویکرد نظری در پژوهش پیش رو ،این پژوهش با استفاده از روش توصیفی
از نوع کیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار فیشبرداری برای جمعآوری دادهها ،انجام شده
است و اصل مطالعات نظری در منابع اسنادی (کتابخانهای و اینترنتی) میباشد.
مبانی نظری
آموزش تاریخ
در تعریفی کلی ،تاریخ سرگذشت انسان در طول زمان بیان شده است (مجد.)2:1385 ،
بسیاری از افراد هنگامی که واژۀ تاریخ و آموزش آن را میشنوند به این علم ارزشمند عالقه
چندانی نشان نمیدهند که از جمله دالیل آن میتوان به جم زیاد مطال  ،رویکرد فظی
در درک و فهم آن ،تعلیم نادرست و تدریس یك سویه اشاره نمود .در الی که از مهمترین
آموزههای تاریخ ،این است که زندگی ما و افراد جامعه دارای ارتباط و پیوستگی بوده ،به
طوری که گویی تمام اقوام و جوامع انسانی با رشتههایی نامرئی به یکدیگر وابسته میباشند.
درک این و دت و استمرار ،انسان را از تألم و دغدغه تنهایی بیرون میآورد و نشان میدهد
که زندگیِ سادهترین افراد نیز در انزوای مطلق نبوده است .همچنین اتصال فرد با تمام
دنیای بشریت ،تنها محدود به دنیای اضر و زمان جاری نبوده بلکه با دنیای گذشته و با
آنچه در آینده خواهد بود نیز دارای پیوند معنایی است .این استمرار امری است که درک
آن نشان میدهد که وجود انسان معنی و هدف دارد و تی مرگ افراد آن را به پایان
نمیرساند (زرینکوب .)26 :1375 ،آموزش تاریخ در نظام آموزشی ایران پیشینهای طوالنی
دارد و در قال های مختلفی از جمله کتابهای درسی ،انتقال فرد به فرد ،جزوهبرداری از
سخنان آموزشدهندگان ،تدریس شفاهی به عرصه عمل رسیده و با این ال که همیشه از
مسائل مهم و برجسته در وزه تعلیم و تربیت قرار داشته ،ولی دور از واقعیّت نیست که
تمام تالشهای صورتگرفته در آموزش آن تاکنون به نتایج مطلوب و دلخواه نرسیده است.
شاید یکی از علل اصلی در عدم رسیدن به هدفهای آموزشی را باید در عدم ایجاد انگیزه
در فراگیران به مثابه اصل اوّلیه آموزش برای یادگیری بهتر تاریخ جستجو نمود .چه بسا
درک درستی از درس تاریخ صورت نپذیرفته و تنها با به خاطر سپردن مطال و فارغ از
توجّه به الیههای عمیق یادگیری ،پس از مدّت کوتاهی آن چه را که همچون صندوقی از
کلمات گرد هم جمع کرده بودند نیز از یاد میبرند .آنان که افظهای قویتر داشتهاند،
اطالعاتی همچون نام سلسلهها و برخی پادشاهان و نبردهایشان ،و یا برخی داستانهای
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تاریخی را مدّتها در خاطر خود محفوظ نگاه داشتهاند ولی با وجود این توشهای از آموختن
تاریخ نگرفتهاند.
بر همین اساس است باید تاریخ را محدود به کلمات ندانسته و آن را به مثابه یك درس
تربیتی مورد تبیین قرار داد ،زیرا در گذر زمان و با پیچیدگی جوامع و گستردگی علوم،
نیازهای فردی و اجتماعی افراد نیز دچار تغییرات شده و به تبع آن برآوردن نیازهای جدید
نیز به علوم و فنون مقتضی با این تغییرات ا تیاج دارد و افراد دیگر ساختارها و روشهای
گذشته را بر نمیتابند .در این فضا کس علوم و فنون ،در پرتو روشهای آموزشی فعّال
امکانپذیر گشته و به این سب وظیفه و مسئولیت آموزش دهنده امروز نسبت به گذشته
سنگینتر شده است .اکنون با روشهای سنّتی ،جامعه و افراد آن را نمیتوان به سوی
تحوّل و پیشرفت سوق داد و پس از تعامل با دنیای مدرن ،تحوالت صنعتی ،تغییر سبك
زندگی همچنان برای کالس درس و فراگیر همچون گذشته و با ابزارهای تربیتی پیشین
طرحریزی و برنامهریزی کرد.
کالسهای سنّتی همواره با ویژگیهای خود از جمله صرف ضور فیزیکی در کالس،
معلممحور بودن آموزش ،کلمه به کلمه فظ کردن مطال درسی بدون فهم و درک ،دلهره
و اضطراب ناشی از امتحان و تحمل سرزنش آموزشدهندگان و والدین شناخته شده است.
در نظام آموزشی سنّتی محفوظات علمی که قبالً به طور زنده تولید شدهاند ،تقویت گردیده
و با ایجاد تأمل و غلیان تبدیل به داده میشوند .امّا علم مبتنی بر مسئله محوری در طی
فرآیندی ،آموزش و یاددهی را از صرف اطالعات و دادهها خارج نموده و با ایجاد چالشهای
متناس با ذهن فراگیر تالش مینماید تا آموزش گیرنده درصدد ل مسئله برآید .در واقع
با تأکید بر قدرت تحلیل در روند یاددهی در رأس نظام ارزشگذاری خود بر ارزشگذاری
مجدّد در این وزه تأکید میگردد .در زمینه تعلیم و تربیت در تاریخ باید دانست که اگر
واقعیّتهای تاریخی در بافت و زمینهای گسترده و عمیق جای نگیرند ،بیمعنا خواهند شد
و به زودی فراموش میگردند ،امّا به هم بافتن کل جریان تاریخ نیز نیازمند فهمی میباشد
که بر اساس مخاطبان گوناگون متغیر است .از این رو هم در مورد شمار واقعیّتهایی که
یك فرد برای مدّت طوالنی به یاد میآورد و هم در مورد میزان فهم آن واقعیّتها
محدودیتهای جدی وجود دارد (رنجبر .)29 :1392 ،بنابراین تحلیلِ معنا و مفهوم
رویدادهای تاریخی به دلیل معارف تربیتی اصل شده از آن و با توجّه به نگاه تحوّلخواهانه
نظام آموزشی مدرن به علم تاریخ امری ضروری مینماید.
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روش تدریس مسئله محور
نظامهای آموزشی و فعّالیتهای اکم بر آنها با توجّه به پیشرفت جوامع همواره
دستخوش تغییر و تحوّل شده و با تحوّل در علم و فنّاوری و تکنولوژی در آموزش نیز امکان
تحوّل صورت میپذیرد به این معنا که مسئلهی تدریس با گذشت زمان دگرگون شده و
در التهای سنّتی خود ایستا نمیماند .در واقع میتوان اشاره نمود که تدریس فرآیندی
است که عوامل بیشماری در آن نقش دارند که همۀ آنها قابل مطالعه و کنترل نبوده و
آموزشدهنده باید با انتخاب چارچوبی کوچك و محدود از فرآیند تدریس ،با انتخاب الگوی
مد نظر خود در تدریس ،آن را مورد تجزیه و تحلیل و شناسایی قرار دهد تا از این رهگذر
بتواند در موقعیّت مناس در محدوده آن چارچوب فعّالیتهای آموزشی خود را سازماندهی
نموده و روشهای مناس به تدریس را انتخاب نماید .به مجموعه تدابیر منظمی که برای
رسیدن به هدف با توجّه به شرایط و امکانات اتخاذ میشود روشتدریس اطالق میشود
(یوسفزاده و معروفی.)232 :1397 ،
یکی از روشهای تدریس که عمدتاً با گذشت زمان مورد توجّه آموزشدهندگان و
مربّیان قرار گرفته روش ل مسئله است .تدریس مسئله محور یکی از رویکردهای جدید
در فرآیند فعّالیتهای آموزشی است که آموزشدهنده نقش راهنما را در فرآیند تدریس
بازی میکند و به جای انتقال اطالعات و واقعیّتهای علمی ،روش کس اطالعات را به
فراگیران میآموزد و فراگیران نیز دریافتکننده و پذیرنده محض نیستند ،بلکه فعّال و در
طرح و اجرای برنامه دقیق سهیم و شریك هستند .در این الگو عالقه و رغبت و توانایی
فراگیران همواره مورد توجّه قرار میگیرد و بر همین مبنا محتوای آموزشی از پیش تعیین
میشود .در این روش از آموزش به جای انگیزههای بیرونی از انگیزههای درونی استفاده
میگردد و مقرّرات خشك بر کالس اکم نیست و فراگیران با میل و رغبت در جستجوی
کس اطالعات هستند آنان دائماً با آموزشدهنده در ارتباطاند و ارتباط آنها دوجانبه،
بسیار صمیمی و همراه با س ا ترام است (شعبانی.)262 :1374 ،
اغل متخصصان آموزشی معتقدند که برای جذب بهتر محتوای آموزشی الزم است
که فراگیران به صورت فعّال دیدهها و شنیدهها و تجارب خود را درباره محیط به نحوی
تنظیم کنند که یافتهها و اطالعات جزئی بخشی از ساخت شناختی پایدار آنان شود ،این
امر امکانپذیر نیست مگر اینکه فراگیرا ن نسبت به اطالعات و معلومات موردنظر ا ساس
نیاز کند .فراگیر فارغ از اینکه در چه سنی باشد به تناس ساخت شناختی خود با مسائل
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و مشکالتی مواجه است و برای ل این مشکالت نیاز به راه ل علمی و منطقی دارد .بر
همین اساس است در صورتی که فراگیر در تدریس ،راه لهای علمی و منطقی را بیاموزد
خود به دنبال ل مسائل خواهد رفت .فراگیران در یادگیری از طریق ل مسئله با بهرهگیری
از تجارب و دانستههای پیشین خود درباره رویدادهای محیط خود میاندیشند تا مشکلی را که
با آن مواجه شدهاند به نحو قابل قبولی ل کنند .آموزشدهنده مطابق الگوی ل مسئله
فراگیر را در وضعیتی قرار میدهد که او پای خود را از راه پژوهش و کاوش و به مدد شواهد
موجود یا گردآوری شده ،میآزماید و شخصاً از آنها نتیجهگیری میکند و ضمن رسیدن به
هدف مورد نظر از روشهای دانشاندوزی و جمعآوری اطالعات نیز آگاه میشود .تفکّر و
پژوهش ،خروجی تدریس مسئله محور است و مقدمات یکی از مهمترین مسائل جامعه یعنی
تعلیم و تربیت را رقم میزند (همان.)258 :
ل مسئله فرآیند تفکّری هست که در طی آن افراد با ترکی اصول آموختههای خود
را که همگام با خالقیت و تأمل می باشد در راستای ل مسائل کشف میکنند .انسانها
به طور روزانه با مسائل و مشکالتی رو به رو میشوند که در پی ل آنها بوده و در این
مسیر باید از تواناییهایی خود و دیگران در این راه استفاده نمایند .ل کردن مسئله
فرآیندی است برای کشف و توالی صحیح راههایی که به یك هدف یا یك راه ل منتهی
میشود که عامل اصلی در ل مسئله کاربرد دانستههای قبلی برای رسیدن به یك پاسخی
است که تاکنون نمیدانستیم .در این الت دانستههای قبلی از جمله تجربه ،دانش و
مهارت گذشته پیش نیاز ل مسئله است (صفوی.)1389:127،
این روش دارای دستهبندی های متعدّدی در شیوه اجرای مرا ل بوده و در قیقت فنّ
آموزشی است که فراگیر را در موقعیّتی قرار میدهد که خود در جهت ل مسئله عمل
کرده و نوعی آماده ساختن و مجهز کردن فراگیر برای زندگی است .رو بهرو شدن فرد با
مسائل و مشکالت و در ادامه کوشش برای ل آن میتواند ارتباط همافزای روش ل
مسئله و رشته تاریخ را به ما نشان دهد زیرا یکی از وجوه اهمّیت تاریخ در این موضوع
نهفته است که انسان به طور مداوم درباره ابعاد سهگانه زمانی خود در گذشته ،ال و آینده
اندیشیده و فهم خود از گذشته و وقایع صورت گرفته در آن را مبنای کار خود قرار میدهد
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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در الگوی ل مسئله مرا ل اجرا به این ترتی است که در ابتدا طرح مسئله یا بازنمایی
مشکل و فرآیند ل مسئله با طرح یا بازنمایی مسئله آغاز میشود .مسئله را از راههای
مختلف میتوان در ذهن ایجاد کرد .انتخاب مسئله مناس برای شروع تدریس یکی از
مهمترین مرا ل انجام کار به شمار میآید .اگر مسئله توجّه آموزش گیرنده را جل نکرد
یا برای آنان به اندازه کافی برانگیزنده نبود ،کاربرد این الگو بسیار مشکل خواهد شد .در
رشته تاریخ وقایعی که مورد مطالعه قرار میگیرند ،بررسی شرایط و تصمیمات تاریخی و
تحلیل و ارزیابی اتفاقات گذشته به عنوان مسئله طرح میشود.
مر له بعد جمع آوری اطالعات میباشد که در آن فراگیر پس از مواجه شدن با مسئله
و تعریف آن باید با کمك آموزشدهنده به دنبال اطالعات مورد نیاز برود و همچنین منابع
اطالعاتی باید از نظر علمی معتبر باشند .فراگیر اطالعات مورد نیاز خود را میتواند از منابع
مختلف مانند :کتابها ،روزنامهها ،مجالت ،مصا به با صا بنظران ،کارشناسان و ...
جمعآوری کند .البته با گسترش فنّاوری اطالعات و فضای مجازی این مر له از روش ل
مسئله تعامل شایستهای با آموزش مجازی برقرار کرده است .به این ترتی اطالعات تاریخی
با ویژگیهای فرامتغیرهای رسانه ،با جستجوی ساده در اختیار فراگیر قرار میگیرد و دیگر
منابع محدود به محتوای چاپی نیستند .اطالعات تاریخی باید با توجّه به معیارهای صحیح
و علمی طبقهبندی شوند تا فراگیر بتواند بر اساس طبقهبندی انجام شده روابط میان
اطالعات موجود را درک کند و ذهنش برای رسیدن به استنباط کلی آماده شود .هرچند
منابع جمعآوری اطالعات معتبرتر و اطالعات گردآوری شده کاملتر و طبقهبندی آنها در
دقیقتر صورت پذیرد فراگیر در رسیدن به راه ل موفقیت بیشتری به دست خواهد آورد.
سومین مر له از این فرآیند را باید ساختن فرضیه دانست .منظور از فرضیه سازی
پیشبینی راه لهای ا تمالی و دسی برای ل مسئله است .فرضیههای اولیه بر اساس
نگرش و شناخت پیشین فراگیر و اطالعات و شواهدی که در اختیار وی قرار دارند ،در
ذهن او شکل میگیرند .در الگوی ل مسئله اکثر مواقع فرضیههای اولّیه برای رابطههایی
که فراگیران در اطالعات و دادههای موجود میبینند ،تشکیل میشود و در بسیاری موارد
نیز فرضیه به تدریج شکل میگیرد .در هر ال فراگیر برای ساختن فرضیه ناگزیر است به
تفکّر بپردازد و بدیهی است که در هیچ یك از فرضیهها ،اخذ نتیجه قطعی نیست .در مسائل
تاریخی نیز همچنان فرضیه سازی یکی از مرا ل مهم فهم گذشته و تحلیل وقایع آن
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میباشد به طوری که فراگیر بنا به اطالعات جمعآوری شده و دیدگاه خود در مورد وقایع
و رخدادهای تاریخی فرضیهای را در نظر میگیرد.
در مر له بعدی یعنی آزمایش فرضیه باید به این نکته توجّه نمود که با استناد به منابع
یا بررسی اطالعات و یا تی در مواردی همچون بازدید از اماکن تاریخی و ...تا دودی
میتوان به این مهم در آموزش تاریخ نائل شد .در پایان نیز با نتیجهگیری ،تعمیم و کاربرد،
فرآیند ل مسئله باید به نتیجه منتهی شود و بدون نتیجهگیری مسئله ل نخواهد شد.
اساس این الگو آن است که فراگیر مشکلی را که با آن مواجه میشود به نحوی قابل قبول
برای خود ل کند و مفاهیم تازه را یاد بگیرد (شعبانی.)260 :1374 ،
در این مر له ،فراگیر وقایع تاریخی را پس از گذشت از مرا ل ل مسئله ارزیابی
میکند و با عبور از موقعیّت گذشته ،همچون سفر در زمان ،تاریخ را تجربه میکند و در
معرض تصمیمگیری قرار میگیرد ،تصمیمات درست را مشاهده میکند و تصمیمات اشتباه
را درک میکند و درس میگیرد .استفاده از تدریس مسئله محور عالوه بر این که زمینههای
نیل فراگیران به سطوح باالی یادگیری از جمله تجزیه و تحلیل مطال و ادراک آن ،مقایسه
نظریات ،درک رابطه علّت و معلولی میان مطال درس ،کنکاش واستدالل ،ارزیابی و قضاوت
را فراهم میکند ،فراگیران را در راه کس مهارتهای اجتماعی آماده مینماید .بنابراین با
توجّه به ابعاد وسیع این روش ،ما ملزم به استفاده و تحقیق و بررسی آن میباشیم ،به
طوری که اگر این روش به شکل صحیح انجام شود موجبات تفکّر و تأمّل فراگیر را فراهم
نموده ،آنان را در جهت عبور از چالشهای به وجود آمده و درصدد ارائه راه ل مناس
ترغی مینماید.

طرح مسئله

نتیجه گیری
آزمایش
فرضیه

جمع آوری
اطالعات
ساختن
فرضیه
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شکل :1مرا ل روش تدریس مسئله محور

ظرفیتهای تدریس مسئله محور
مهترین پیامدهای مثبت آموزشی و پرورشی این روش در آموزش تاریخ به این شرح
است:
 .1تقویت رو یه پژوهشگری و تحلیل تاریخی :روش مسئله محور فرآیندهایی است
که فراگیر را به جستجوی فرآیند بررسی اطالعات ،فرضیهسازی و پرسشگری وا میدارد و
در نقطه مخالف آن روشهای سنّتی میباشد که آموزشدهنده با نقش متکلم و ده به ارائه
مطال پرداخته و نتیجه را بدون هیچ کاوشی از سوی فراگیر به وی تقدیم میکرد .اما ،در
این روش فراگیر به مثابه یك پژوهشگر تاریخ باید درصدد ل مسئله برآید و این فرآیند
از فراگیر یك ذهن پویا ،خلّاق و در نهایت یك رو یه پژوهشگرانه خلق میکند زیرا در این
روش آموزشدهنده به هیچ عنوان سعی در انتقال اطالعات یا تغییر در نتیجه ندارد و فراگیر
باید با استفاده از روشهای ل مسئله به نتیجه برسد ،اطالعات جمع آوری کند و به تحلیل
و بررسی محتوا بپردازد.
 .2پیوند بین مسائل آموزشی و زندگی :روشهای سنّتی آموزش تاریخ ،این علم را در
مقام تئوری فظ می کنند و در واقع افراد فارغ از یك علم کاربردی ،تنها کلماتی را به
خاطر میسپارند و به این ترتی دانش انتقال یافته ،در مقابله با محیطهای مختلف ممکن
است سازگار نباشد و نتیجه ی مطلوبی به همراه نداشته باشد .این اتفاق در دانشگاهها و
مدارس قابل بررسی است که چگونه ممکن است افرادی سالها در محیط آموزشی ضور
داشته باشند ،نمرات خوبی دریافت کنند ،اما هنگامی که وارد فضای اجرایی و کار میشوند،
فاقد تجارب زیسته کافی متناس با محیط هستند و با فضای جدید بیگانه میباشند .روش
ل مسئله با ایجاد محیطی انتزاعی افراد را در محیطهای مختلف به کنشگری ترغی
نموده و تالش مینماید تا این فرایند قابل تعمیم به محیطهای دیگر همچون کنشهای
زندگی قرار نماید تا از این طریق ،این علم را کاربردیتر از گذشته نماید.
 .3آموزش روش علمی ل مسئله برای روبهرو شدن با مسائل مختلف :ل کردن
مسائل گذشته ،ال و آینده فرآیندی است برای کشف توالی و ترتی صحیح راههایی که
به یك هدف یا یك راه ل منتهی میشود .وقتی که انسان با مسئلهای روبهرو میشود،
باید بر موانع و مشکالت موجود در رسیدن به هدفش غلبه کند .روش ل مسئله با بررسی
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نتایج کلی روش های تجربی مختلفی همچون :روش آزمون و خطا ،روش بینش ،روش
تحلیلی و روش دیویی راهکارهایی را برای ل مسائل موجود پیشنهاد میکند که افراد
میتوانند در تصمیمگیریهای مختلف به روش متناس راه ل مطلوب را بدست آورند .در
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.
 .4تقویت مهارتهای استدالل ،تفسیر و نقد اطالعات تاریخی :از ظرفیتهای روش
ل مسئله ،میتوان به فعالیتهای آموزشگیرنده در فرآیند آموزش و یادگیری اشاره نمود.
در این روش شخص گام به گام مرا ل و روابط موجود در مسئله را در نظر میگیرد و با
آمیزهای از آزمون خطا ،تحلیل ،تفکّر منطقی و با پرداختن گامهای روش ل مسئله به
مواجه با مسائل میپردازد .با توجّه به اینکه فراگیر با فرآیند ذکر شده آموزش میبیند،
این پروسه تفکّر انتقادی فراگیر را بهبود بخشیده و به فرد مهارتهای یك استدالل منطقی
از تاریخ را آموزش میدهد.
 .5تقویت رو یۀ خودآغازی و خوداندیشی با درک صحیح تاریخ :نکته ائز اهمیت
در این روش استفاده از طرفیتهای جمعی در عین خود محور بودن آن است .بر این اساس
آموزشدهنده در فرآیند یادگیری کمترین دخالت را داشته و آموزشگیرنده با استفاده از
چارچوبها منطقی به تفکّر ،پژوهش و ل مسئله میپردازد و همچون یك دانشمند
مهارتهای خود اندیشی را کس مینماید (یوسفزاده و معروفی .)296-295 :1397 ،در
آموزش تاریخ افراد تحلیلهای خود را تا مدّتهای طوالنی به یاد میسپارند در الیکه
استفاده از تحلیلهای دیگران مدّت کوتاهی در افظ باقی میمانند.

تأملی بر توسعۀ آموزشِ مسئله محور تاریخ در بستر فضای23 ...

شکل :2مهمترین ظرفیتهای موجود روش مسئله محور در آموزش تاریخ

محدودیتهای تدریس مسئله محور
البته محدویتهایی نیز در میتوان در این روش متصوّر بود .از جمله میتوان به زمانبَر
بودن فرآیند آن و تا دودی دشوار بودن و همچنین محدودیت اجرای آن برای تمامی
موضوعات اشاره کرد (صفوی.)131 :1389 ،
 .1محدودیت زمان :روش تدریس مسئله محور در عین ال که به عنوان یکی از روش-
های تدریس نوین شناخته میشود ،ولی نیازمند به زمان کافی برای تبیین مسئله ،فرضیه-
سازی و جمعآوری داده میباشد .دستیابی به هدفهای مختلف و متنوع در زمان محدود
میسر نیست و ممکن است کوتاه شدن مدّت کالس درس باعث ناقص ماندن تدریس و
افزایش مدّت کالس باعث خستگی یا دلزدگی فراگیران بشود .این مسئله در آموزش تاریخ
که دارای ابعاد وسیع و اطالعاتی جیم و گسترده میباشد از چالشهای بسیار جدی در
این زمینه میباشد.
 .2محدودیت در ظرفیت فراگیران :اجرای این نوع آموزش در کالسهای پرتعداد از دیگر
دشواریهای پیش روی آموزش دهنده در این چارچوب است .با توجه به این نکته که
آموزشدهندگان به عنوان راهنمای آموزش در کنار فراگیران نقش بسزایی در راهنمایی و به
ثمر رسیدن آنها در جریان آموزشی ایفا مینمایند ،افزایش تعداد فراگیران سب کاهش
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کیفیت نظارت آموزش دهنده و پیگیری فرایند توسط آموزشگیرندگان میشود که در جای
خود از مهمترین چالشها و محدودیتهای پیش روی این روش است.
 .3وجود امکان انحراف از قیقت :با این که این نوع از تدریس راهی برای رسیدن به
قیقت با تفکّر و تحلیل نظرات دیگران در ذهن فراگیران میباشد ،ولی ممکن است
فراگیران مسائل تاریخی را به شکلهای مختلف تفسیر کرده و در نتیجه اطالعات نادرستی
را ارائه کنند و در انجام فعّالیت مرتک اشتباه یا قضاوت عجوالنه شوند که به این ترتی
انتقال دانش به صورت صحیح صورت نمیپذیرد.
 .4لزوم آمادگی فراگیران :عدم آمادگی کامل فراگیران ،وجود درگیریهای ذهنی در
فکرشان ،نبود تمرکز ،عدم مطالعه پیش از تدریس همگی از جمله موانع قابل توجّه در
برابر این روش تدریس میباشد .این روش نیازمند آن است که فراگیران در سطح مطلوبی
از درک و فهم اطالعات ،تمرکز ،تفکّر ،قدرت تحلیل قرار داشته باشند.
 .5عدم کارایی برای تمامی روشها :این روش برای تمام موضوعات درسی قابل استفاده
نیست و نیاز به روش تدریس مکمّل دارد .تفکّر در کالس درس درباره مفاهیم انتزاعی و
عدم درک آن از جمله خألهای عظیم این روش در نیل به اهداف آموزشی میباشد .از
جمله روشهای مکمّلی برای این روش میتوان به روشهای گردشگری ،اکتشافی ،آزمایش
اشاره نمود.
محدودیت
زمان
محدودیت
در ظرفیت
فراگیران

وجود امکان
انحراف از
قیقت

محدودیت های
روش مسئله
محور

عدم کارایی
برای تمامی
روش ها

لزوم
آمادگی
فراگیران
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شکل :3محدودیتهای روش مسئله محور در آموزش تاریخ

فضای مجازی و روش مسئله محور در آموزش تاریخ
فضای مجازی را باید فضایی انتزاعی دانست که ضمن توصیف فضای دیجیتال و به هم
پیوسته ،برای نشان دادن ،عینی نبودن و قابلیت تولید محیطهای چند بُعدی و در مقابل
واژۀ مکان به کار گرفته میشود .امروزه فضای مجازی با ابزارها و ظرفیتهای موجود در
خود اطالعات ،نظرات و رویکردهای متفاوت را انعکاس یا انتشار داده و از گستردگی و
اهمّیت به سزایی برخوردار است .بر خالف گذشته نه چندان دور استفاده از فضای مجازی
برای افراد بسیاری قابل دسترسی و کاربردی شده تا جایی که استفاده از این بستر برای
بشر امروزی به یك ضرورت و جزئی جداناپذیر از زندگی تبدیل شده است .بشر دورهای از
زندگی خود را سپری میکند که فراتر از یك زندگی واقعی و فیزیکی و قواعد اکم بر آن
است .زندگی در فضای مجازی ،برای عدهای یك زندگی دوم و در عین ال کامالً جاری
تلقی میشود (بنیاسد .)156 :1396 ،پژوهشگرانی همچون عاملی نظریه دو فضایی شدن
جهان را مطرح میکند که بر اساس آن باید زندگی مجازی و فیزیکی در کنار یکدیگر فهم
شوند (عاملی .)25 :1390 ،امروزه به تبع ظهور و گسترش اینترنت و شبکههای اجتماعی
مجازی نوین ،در جامعهای متفاوت از قبل زندگی میکنیم که به زعم برخی اندیشمندان
نظیر مانوئل کاستلز جامعهای اطالعاتی است (کاستلز .)65 :1380،بنابراین رسانههای
ارتباط جمعی مجازی در جوامع کنونی ،به عنوان یکی از مهمترین مظاهر فرهنگی ملّتها
محسوب میشوند و نقش مؤثری در انتقال ،ارتقاء و یا تخری هویت فرهنگی به عهده
دارند (اخترشهر .)105 :1386 ،این فضا توانسته میلیاردها کاربر را در فعّالیتهای ارتباطی
و اطالعاتی خود درگیر کند و جزئی جدا ناپذیر از سبك زندگی انسان مدرن باشد .تعلیم
و تربیت یکی از ابعاد زندگی انسانها در جوامع کنونی میباشد که تأثیرپذیری بسیاری از
این فضا دارد .بر همین اساس نمیتوان نقش و جایگاه این فضا را در تأثیرگذاری در نظام
نظران و ناظران از تأثیرات فضای مجازی تحت
آموزشی نیز کتمان کرد .برخی از صا
عناوینی همچون «انقالب کالس درس»« ،ورود واقعیّت مجازی میز تحریر»« ،کالس بدون
دیوارسخن» سخن میگویند که مُهر تأییدی بر این معناست که فضای مجازی تحوّل
شگرفی برای گسترش فرصتهای آموزشی ایجاد کردهاست (گیدنز .)729 :1389 ،این فضا
زمینۀ دستیابی فراگیران به منابع و محتوا را فراهم میکند ،امکان یادگیری و یاددهی را
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با سرعت باال افزایش میدهد و زمینۀ بروز خالقیت و نوآوری را ایجاد میکند .البته با
همهی این تعاریف ،فضای مجازی با توجّه به هزینهی هنگفت زیرساختهای اجرایی
آموزش مجازی ،ابعاد اجتماعی و روانی انسان و مسائل دیگر ،توانایی جایگزینی مطلق در
عوض آموزش چهره به چهره و ضوری را نداشته و تکیه تمام و کمال به این آموزش
مشکالتی را به همراه دارد .در همهی جوامع ،گرایش به آموزش مجازی به عنوان مکمّل و
در مواقع ضروری جانشین آموزشهای ضوری است و در واقع یك فضای کمکی برای
کمك به بشر امروز است .فضای مجازی در کنار انسان مدرن قرار میگیرد تا با ظرفیتهای
خود رفاه بیشتری برای انسان در فضای قیقی ایجاد کند و به این ترتی بنا دارند هر دو،
موانع یکدیگر را پوشش داده و بر طرف کنند .این فضا با توجّه به ویژگیهای منحصر به
فرد خود ،نهتنها طیفهای گوناگونی از جامعه ،بلکه مؤسسات و سازمانهای دولتی و
غیردولتی مختلف را نیز به خود جذب کرده است ،به گونهای که نظامهای آموزشی مدرن
در نقاط مختلف دنیا دوریگزینی و عدم ورود به این عرصه را به صالح خود ندانسته و
اضر نیستند از آموزش و تعلیم جوانان خود در این عرصه بازمانند و با تالش فراوان،
خواهان پیگیری اهداف خود در این بستر به وجود آمده میباشند .بدون شك اهمّیت یافتن
فضای مجازی در ابعاد مختلف زندگی انسان ،امروزه مرهون ویژگیهای فرامتغیرهای
موجود در این فضا میباشد .بر همین اساس سعی میگردد با بررسی ویژگیهای این
فرامتغیرهای هشتگانه اهمّیت و لزوم توجّه بیش از پیش به فضای مجازی مورد بررسی
قرار گیرد ،که در ذیل به آن اشاره میگردد.
سرعت :انتشار محتوای آموزشی به آن سوی دنیا به اندازه یك کلیك زمان
فرا زمانی و فرامکانی بودن :دسترسی به اطالعات بدون التزام به ضور در مکان مشخص
جهانی بودن :ناپدید شدن مرزهای فیزیکی
سیّال بودن :انتقال افراد و اطالعات از یك فضا به فضای دیگر
تشدید واقعیّت :تشدید واقعیّت ها در سطح عینی و ذهنی
چندرسانه ای بودن :گستردگی فضای مجازی به صورت تعاملی
فراگیری :توسعه نامحدود ظرفیت های ارتباطی در فضای مجازی
دسترسی دائم :دسترسی به اطالعات و داده ها به صورت مداوم ،پیاپی و همگانی
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شکل : 4ویژگیهای فرامتغیرهای فضای مجازی

در فضای مجازی سرعت و جم انتقال اطالعات و داده روز به روز در ال افزایش
می باشد که برای آموزش مفید علم تاریخ و مشارکت فراگیران در آن به خصوص در بعد
زمان بسیار الزم و ضروری می باشد .بنابراین استفاده به موقع از این دادهها با محوریت
تاریخ در کالس درس و دسترسی فراگیران به آن ،باعث افزایش انگیزه ،رشد س
جستوجوگری ،تکوین سؤال در افکارشان بوده و زمینه را برای ورود آنها به ل مسائل باز
مینماید.
با استفاده از ظرفیت های آموزش الکترونیکی موجود در بستر فضای مجازی ،شعار
«آموزش برای همه در همه جا و همه وقت» میسر شده و از این طریق میتوان اقدام به
تسهیلسازی آموزش تاریخ نمود .این سهولتسازی و قابلیت فراگیری آموزش الکترونیکی
در کنار گسترۀ عالقه انسان ها به دانستن تاریخ یا فراگرفتن دانش تاریخ از عواملی است
که بهرهمندی از قابلیت های آموزش الکترونیکی و متعاق آن محتوای الکترونیکی را
ضروری میسازد (خسروبیگی .)73 :1397 ،فراگیران تاریخ عالقهی بسیاری به بازدید و
بررسی ابنیه و سازه های تاریخی در مناطق مختلف جهان دارند که همواره با تحمل با
ز مات فراوان و سفر به کشورهای دیگر میسر میگشت .اما امروزه و در بستر فضای
مجازی امکان گردشگری مجازی از بناهای تاریخی از جمله :آرامگاهها ،موزهها و اماکن
گردشگری باستانی در سراسر جهان فراهم گشته و افراد فارغ از اینکه در هر نقطه از جهان
باشند ،میتوانند بدون تحمل دشواریها و مشکالت پاسخ سؤاالت خود را دریافت نمایند.
بدون شك آموزش انعطافپذیر بسیار برتر از آموزش انعطافناپذیر میباشد .این شکل از
ارتباطات برخالف دیگر روش ها ،قابلیت استفاده در اوقات فراغت توسط فراگیران را دارا
میباشد و بالطبع نقش به سزایی در صرفهجویی در زمان ایفا میکند .در واقع انعطافپذیر
بودن بستر موجود در فضای مجازی راه را برای امکان تعامل فراگیران با یکدیگر همواره
نموده و افراد میتوانند فارغ از فاصلههای زیاد مکانی به تبادل اطالعات پرداخته و با یکدیگر
در تعامل باشند (اقتباس از دوران .)91 :1385 ،جذابّیتهای ابعاد تصویری موجود در
فضای مجازی یکی از تأثیرگذارترین متغیرها در جذاب نمودن این فضا در عرصۀ ارتباطات
میباشد .پوستر ،عکس ،نقاشی و فیلمهای کوتاه به سرعت و مستقیماً فراگیران را درگیر
خود میکند و در قیقت هر موضوعی را میتوان به صورت تصویری بیان کرد (بوث،
 .)66-143 :1394بنابراین برای درک عمیق مطال تاریخی افراد نیاز به عینی شدن
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مطال در غال های دیداری و شنیداری دارند تا وقایع را با کیفیت بهتری بیاموزند که
بدون شك فضای مجازی می تواند نقش شایانی را در این راستا ایفا نماید .درک صحیح
علوم انسانی و مخصوصاً تاریخ ،نیازمند تعامل ،بحث و گفتوگو میباشد .تعاملی بودن
ارتباطات بر میزان کنترل کاربران بر فرآیند ارتباطی و توانایی آنها در تغییر نقشهای
آنها در یك گفتوگوی دو طرفه اثرگذار است .این ویژگی شرایط ابراز و اظهار نظر را برای
کاربران فراهم و اعتماد به نفس و خود عرضهگری آنها را افزایش میدهد (منتظرالقائم،
 .)237 :1387در جهان امروز دیگر آموزش مستقیم نمیتواند پاسخگوی نیازهای فراگیران
و پاسخگوی سکنجکاوی آنها باشد ،بنابراین فضای مجازی با ایجاد فضایی گفتگو محور
امکان ارتباطات افراد با یکدیگر را هم فراهم میکند .از زمان گذشته یکی از دغدغه و
چالشهای اصلی در آموزش تاریخ در دسترس نبودن منابع بوده و با توجّه به اینکه برای
تکمیل و بهبود آموزش تاریخ دسترسی کامل به منابع و دسترسی به اطالعات و همچنین
گسترش ارتباطات مداوم امری بدیهی و ضروری به نظر میرسد .این مهم با توجّه به وجود
گستردگی و در دسترس بودن هزاران نسخه کتاب و فیلم و عکس در بستر فضای مجازی،
نقش مهمی در رفع محدودیتهای موجود در منابع و ارتباطات دارد .دسترسی دائم و سهل
به آموزش ،که از طریق محتوای الکترونیکی فراهم میشود ،امکان تمرکز بیشتر بر آن چه
هدف اصلی آموزش تاریخ بوده است ،یعنی تسهیل کاوش فراگیران در منابع دست اوّل به
جای اتکای صرف بر تدریس آموزشدهندگان و منابع دست دوم را فراهم میآورد (بوث،
.)173 :1394
نتیجهگیری
تحقیق اضر با هدف تأملی بر توسعه آموزش مسئله محور تاریخ در بستر فضای
مجازی صورت پذیرفت .در این نگاشته سعی گردید با مروری به نظریههای مختلف در
وزۀ مربوط به آموزش تاریخ ،ابتدا به تعاریف مختلف پرداخته شده و سپس با تأکید بر
روش مسئله محور در آموزش تاریخ ،ظرفیتها و محدودیتهای این روش در بستر فضای
مجازی مورد توجّه قرار گیرد .در انتها با بررسی فرامتغیرهای هشتگانه فضای مجازی از
قبیل :سرعت ،فرامکانی و فرازمانی بودن ،جهانی بودن ،سیّال بودن ،تشدید واقعیّت،
چندرسانهای بودن ،فراگیری و دسترسی دائم به نقش آن در تسریع و تسهیل آموزش
تاریخ به صورت مسئله محور اشاره گردید .پژوهش اضر با بررسی موارد مذکور به این
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نتیجه دست یافت که در دنیای امروزه با توجّه به تحوالت تکنولوژی و نقش تأثیرگذار
رسانههای تعاملی و ارتباطی در دنیای کنونی ،فضای مجازی که به عنوان رویکردی نهادینه
برای ایجاد آگاهی و اطالع رسانی به تودۀ مردم پایهگذاری گردیده ،ظرفیت و بستر مناسبی
را برای ارتقای نظامهای آموزشی فراهم نموده است .همچنین موارد یاد شده همه مدعی
این مطل هستند که فضای مجازی در روند آموزش با ایفای نقش تسهیلگرانه خود به
فرآیند یادگیری قوّت بخشیده و برخی از معای آموزش ضوری را رفع مینماید و بستری
قابل اعتنا در وزۀ آموزش پدید میآورد .با توجّه به این که در آموزش تاریخ مفاهیم،
خارج از زمان ال بوده و گاه قابلیت لمس عینی برای آموزشگیرنده را فراهم نمینماید،
فضای مجازی به واسطه فرامتغیرهای موجود در خود توانایی یك بستر شبیهساز برای
وقایع تاریخی را دارا میباشد تا به وسیله آن امکان انتقال درک درستتری از تاریخ فراهم
گردد .این در الی است که نظام آموزشی با قبول تحوالت هویتی که جامعه با آن دست
و پنجه نرم مینماید ،همزمان باید فضای مجازی و تأثیرات تعامل با آن را قبول نماید .بر
همین اساس چندان دور از ذهن نمیباشد که در آیندهای نه چندان دور ،ساختارهای
آموزشی نیز بر اساس تغییرات شکل گرفته در هویتهای فرهنگی و اجتماعی متأثر از این
فضا دستخوش تحوالت بنیادین و تغییرات اساسی شود و باورها و عقاید و هر آنچه که در
دستهبندی ساختارهای گذشته نمود داشته است ،کمرنگتر از گذشته گردد .بر این اساس
پس از معرفی ویژگیهای بخصوص آموزش تاریخ و اهمّیت آن در مفاهیم تربیتی ،به
مشخص کردن آموزش مسئله محور ،ظرفیتها و محدودیتهای آن در فضای مجازی اشاره
گردید و در این راستا ارتباط بین فنّ آموزشِ مسئله محور و فضای مجازی به عنوان بستر
فعّالیت و تاریخ به عنوان علم ،دانش و محتوای تربیتی بررسی شد .همچنین در فرآیند این
پژوهش جایگاه اهمّیت بخشی به فضای مجازی با نگاه به ظرفیتها و محدودیتهای موجود
در آن مشخص گردید و همین امر لزوم توجّه بیش از پیش دستاندرکاران و سیاستگذاران
نظام آموزشی را در بهرهگیری هرچه بیشتر از بستر فضای مجازی مشخص میسازد.
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