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 چکیده

، گرایایساازنده اسا.  ییگراساازندهال و مبتنی بر روشی آموزشی فعّ  محورمسئلهیادگیری  

 وو جان دیوئی دارد،    برونر  ،دانشمندانی همچون پیاژه  تربیتی    های علمی وریشه در اندیشه

حاّّ مسائله  دارد  دیاتأکادگیرنده در درک و فهم و سااتت  داناش و علام ی  لابر نقش فعّ

توانناد انجاام دهناد  در یاادگیری آماوزان مایمعتبرتری  فعالی. یادگیری اس. که داناش

، یادگیرنده از طریا  توساعه راهبردهاای یاادگیری فراشاناتتی، کاارکردن در محورمسئله

 درس   کنادالی در ساات. داناش پیادا مایعّفای کوچک و حّّ مسائّ واقعی، نقش  هگروه

 و یساتتار مشکالت ،یسخنران روش از یافراط استفاده محفوظات،  بر  دیتأک  جه.  به  خیتار

 غالباً رانیفراگبرتوردار اس.     سیتدر  یبرا  یاز جاذبه اندک  خیتار  یدرس  باکت  ییمحتوا  گاه

 کیا  یپا  در  یستیبا  خیتار  سرمد   ی؛ بنابراکنندیم  ادی  یخیتار  موضوعات  بودن  آورمالل  از

های اس. که عالوه بر از جمله شیوه  محورمسئله  یادگیری  باشد  آموزش  یبرا  مناسب  روش

آماوزان آموزان به درس تاریخ در توسعه فهم و سواد تااریخی داناشنمودن دانش  مندعالقه

توان در را چگونه می محورمسئلهکه یادگیری  اس.  یاپژوهش اصلی ای    سؤال   اس.مؤثر  

و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلای و   سؤال؟ در پاسخ به ای   کاربس.ه  آموزش تاریخ ب

مسأله تدریس تاریخ به روشدر  ای  نتیجه حاصّ آمد که    ،گاناستناد به تجربه عملی نگارند
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مسئله باه  بر اساس  سیو تدرشوند  ی  میاصلی تلف  مسئلهمحور موضوعات آموزشی در دل  

هاا تواند اشکال متنوعی داشته باشد  شیوه پروژه محاور از جملاه ایا  روشیم  یشیوه عمل

 نمونه عملی مورد بررسی قرار گرفته اس.  صورتبهاس. که 

پروژه  روش  ،  ییگراسازنده، روش  محورمسئلهیادگیری  تدریس، آموزش تاریخ، روش :  هادواژهیکل 

     محور
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 مقدمه .1

 و خیتااار علاام در یدانخیتااار بساچه  دارد تفاوت خیتار  سیتدرو    آموزش  با  خیتار  علم

 در امااا ،باشااد موفاا  یخیتااار عیوقااا  یاایتب و  ّیاا تحل  و  یمعلول  -  یعل  روابط  کشف

چرا که امر آمااوزش و  تاادریس نیازمنااد ،  باشد  نداشته  یق یتوف   چندان  خیتار  آموزش

خ با آن آشاانائی تاری  ملاس. که شاید یک عا  ییهامهارتها، فنون و  روش  یریکارگبه

 ژهیوبااه  یخیتااار  عیصاارو وقااا  انیاا از ب  خیتار  سیآموزش و تدر  امروزه  نداشته باشد 

 محورمساائلهیادگیری     دیآزمایمرا    یدیجد  یهاعرصهفاصله گرفته و    یاسیس  خیتار

 ها اس. یکی از ای  عرصه

 اساا. 2ییگراسااازندهال و مبتناای باار  روشی آموزشی فعّ  1محور،  مسئلهیادگیری  

 ،3دانشاامندانی همچااون پیاااژه  تربیتاای    های علماای و، ریشه در اندیشهگراییسازنده

ال یادگیرنده در درک و فهم و ساتت  بر نقش فعّ  ودارد،  5جان دیوئی  ژهیوبهو    4برونر

آموزان را فعّااال پیاژه معتقد اس. که »در آموزش باید دانشدارد     دیتأکدانش و علم  

هااای های درونی آنان و توجه به آموتتااهبا تأکید بر انگیزشباید  ان  کرد و آموزش آن

در    (42  :1397رضوی،،  نوروزی)نیاز برای یادگیری مطالب جدید، انجام شود«  پیش

یادگیری از اهمیّ. بیشتری نسب. به موضوع یادگیری برتااوردار   ندیفرا  ای  تعریف،

 بودنفعااالکااه  ساا.  یری ایااادگ  زا  ایگونه»گرایی  سازنده  ،6سانتراکاس.  به عقیده  

مااورد تأکیااد اساا.  یادگیرناادگان فعا نااه آن  در  یادگیرنده در ساتت  دانش و فهم  

گرایاای یااک دیاادگاه سااازنده  ی؛ بنااابرا(santrock,2012: 67)سااازند« دانش می

گیرنااد و و فلسفی اس. که طب  آن افراد بیشتر آنچااه را کااه یاااد ماای  یشناتتروان

یااک  ییگراسااازنده، یطورکلبااهدهنااد  ماای و شااکّازند ساا یفهمنااد تااود ماا ماای

 
1.Problem Based Learning(PBL)          

2. Constructivism      

3.  Jean Piaget 

4. Jerome Bruner 

5. John Dewey  

6. W. Santrock 



  1401تان زمس  /   29شماره آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ ریۀ پویش در نش110

هااای یااک نیریااه یااادگیری اساا. کااه در قیاااس بااا نیریااهو  یشناساا شنات.

. دانااش و چگااونگی و یادگیری گذشته، یااک تبیاای  تااازه از ماهیّاا   یشناسشنات.

ها درک و فهم و دانااش دیدگاه انسان ای  ر مبنایدهد  بیادگیری انسان به دس. می

 ، رویاادادهاهاشهیاندنند و باور دارند با داز راه تعامّ بی  آنچه از قبّ میرا ا  تودتازه  

  (1392برزگر بفرویاای و دیگااران،) سازندشوند، میهایی که با آنها روبرو می.و فعالیّ

تأکید بر رعای. مراحلی مشخص برای طراحاای،   یجابهگرا  در دیدگاه طراحی سازنده

های مربوط و واقعی، گنجاناادن دن یادگیری در زمینهنجاند گه به اصولی ماننبر توجّ

 ارائااۀیادگیری،  ندیفرار تجارب اجتماعی، تشوی  تملّک و داشت  نیر در یادگیری د

 ارائااۀساااتت ِ دانااش،  ناادیفراساتت ِ دانش، تشوی  به تودآگاااهی از  ندیفرا تجربۀ

 ،هااای ارائااهواع روشاناا ز  امختلف، و تشوی  به استفاده    یهادگاهیدتجربه و تقدیر از  

دانااش اولیااه و قبلاای یادگیرناادگان نقااش    (7-6:  1387)فااردانش،  شااود  تأکید می

توانااد ها در طول یادگیری میدارد و البته ای  آموتته  ییگراسازندهکلیدی در روش  

 تغییر شکّ داده و یا اصالح شود 

و میدانی نشااان  ینیرکه تحقیقات  گونهآنآموزش و تدریس تاریخ در مدارس ایران 

هااای و یااا شاایوه تناای باار سااخنرانی مسااتقیمغالباً بر مدار شیوه سنتی مب  ،دهندمی

 گونااه کااهآننیز غالباااً  وپاسخپرسش  در شیوه اس. وپاسخپرسشمحدود مبتنی بر 

مهااارت  زم باارای طاارح پرسااش حقیقاای ناادارد  معلّاام ،گویاادماای1گااادامر

(Gadamer,1994:362)  که مبنای اصاالی در روش   میّ. دارداه جانآ زای  امر ا

 یسااؤال   ی؛ بنااابرایا مسئله اساا.  سؤالمهارت در طرح  ، داشت   محورمسئلهتدریس  

-را چگونه می  محورمسئلهیادگیری  که:    اس.   یاشود  که در ای  پژوهش مطرح می

حلیلی و ت  -  یتوان در آموزش تاریخ بکار بس.؟ نتایج ای  پژوهش که با روش توصیف 

در دوره   ژهیوبااهدهااد کااه در تاادریس تاااریخ  نشان ماای  گرفتهصورتکیفی    هوشی  هب

 
1. Hans Georg Gadamer 
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شیوه پروژه محااور، متنوع و مبتنی بر مسئله از جمله    ییهاروشتوان با  متوسطه می

 ، تکلیف محور و حتی بدیعه پردازی تدریس اثربخشی داش.  محورمنبع
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 پیشینه پژوهش  .1-1

نجام نشده اریخ پژوهش مستقّ در توری ات  زشومدر آ  محورمسئلهدر مورد رویکرد  

-های نوی  آموزش تاریخ پژوهشو نیز شیوه  محورمسئلهاما در مورد یادگیری    ،اس.

در پژوهشی شبه تجرباای از   (1391)  کرمی و عطارانشده اس.   انجام  دی  های متعدّ

 گیرنااد کااه تلفیاا نر هماادان نتیجااه ماایشهید باه  معلم.یتربمعلمان مرکز  ودانشج

عملکاارد   بااا رفت در    )فاااوا(اطالعااات و ارتباطااات    یفناااوربا    محورمسئلهی  رگییاد

آمااوزش »در مقالااه  (2009) 1معلمان تأثیرگذار اس.  نویااّدانشی و مهارتی دانشجو

و چهّ سال آموزش پزشکی« ضم  بررساای تاریخچااه ایاا  شاایوه   مسئلهمبتنی بر  

در مااورد   نیااراتتالو  ودوجاا   بااا  هکاا گیاارد  عملکرد کاربردی آن نتیجه می  آموزش و

بااا   سااهیدر مقا  PBL  یدرساا   یهابرنامااه  النیالتحصفارغمحاس  ای  شیوه آموزش،  

برتاار را   ایاا معااادل    یاحرفااه  یهایستگی، شاشتریب  یدرس  یهابرنامه  النیالتحصفارغ

تجااارب یااادگیری مشااارکتی در »در مقاله    (1391)  نوحی و دیگران   دهندیمنشان  

ات انااد کااه تجربیّاا طالعه کیفاای« بااه ایاا  نتیجااه رساایدهم  یک   ر:محومسئلهآموزش  

، رو یاا ازاهای کارگروهی و یادگیری مشارکتی اس.   دانشجویان، بیانگر ضعف مهارت

حمای. سیستم آموزشی و مدرسی  در توسااعه زمینااه یااادگیری مشااارکتی و بسااتر 

 هئلمساا حااّ ناای باار  تبای استفاده از مزایا و فواید ارزنااده روش آمااوزش ممناسب بر

های های انجام شده در سالبا بررسی پژوهش  (1397)  ضروری اس.  عالی و دیگران

گیرنااد کااه یااادگیری محااور نتیجااه ماایدر مورد یااادگیری مساائله  1396تا    1384

و بااا افاازایش سااط    های مختلف یادگیری تأثیر معنادار داشتهبر حیطه  محورمسئله

تاار بااوده اساا.  رفیعاای شثااربخا  وهشاای  ن ایاا اگآموزش یا پایه تحصیلی یادگیرنااد

دریس امری پیچیده اس. که نیاز به چااارچوبی معاای  ت نیز معتقد اس. که (1381)

در صورت عدم وجود یک چارچوب مشخص، عقاید ذهنی و شخصاای باار اماار   و  دارد

های آموزش و یادگیری، چارچوب ماادونی نیریه  به عقیده او     شودآموزش حاکم می

 
1. Neville 
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گاارا و یااادگیری دو نیریااه سااات.  تود،  مقالۀاو در  کنند   میهم  ش فرازورا برای آم

 به گفته  دهدرس توضی  میها را در کالس داجتماعی را توصیف کرده و کاربرد آن

هااا شااامّ انااواع متفاااوتی از روش  (PBL)محورمساائلهدر رویکرد    (2000)  توماس

ر ناای باا مبتو  احاایی باار طرنتمبتنی بر چالش، مبتنی بر مشکّ، مبتنی بر مکان، مب

مسئله محااوری را فرصاا. یااادگیری باارای  (2002) 1رایلس بک  فعالی. وجود دارد 

  داندجذب فراگیران با تنوع فرهنگی زیاد، می

 روش انجام پژوهش  .1-2

تحلیلی و با اسااتفاده از   -  یای  پژوهش یک تحقی  کیفی اس. که با رویکرد توصیف 

تجااارب عملاای نگارناادگان در زمینااه   آنباارعالوهو    گرفتهصااورتای  منابع کتابخانااه

 قرار گرفته اس.  موردتوجه ،موضوع  کننده ییتب عنوانبه  ،محورمسئلهتدریس  

 
2.Railsback 
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 ی وبررسبحث  .2

 محورمسئلههای یادگیری شاخصه  .1-2

در حااوزه   هااای آموزشاایشیوهتری  و اثرگذارتری   میکی از مهّ  محورمسئلهیادگیری  

اس.  د یّ عمده برای اثربخشاای و یر بوده  تاال  س  40در طول    یادگیری  -یاددهی  

ای  نوع یادگیری بر انواع اصول یااادگیری   بودن  ریدا،  محورمسئلهتوانمندی یادگیری  

بااازتوردگیری و تناسااب بااا ترجیحااات یااادگیری   فعال اس.؛ اصولی نییر همیاری،

وع ضو  میادیول بنصاآموزان  شود دانشسبب می  محورمسئله  یادگیری  آموزاندانش

طاای یااادگیری    رندیفرابگ  ،کندسی را در بافتی که نیاز به حّ مسئله را تجویز میدر

را بااه   شااانیهاآموتتهیابند به تمری  پرداتته،  ، یادگیرندگان فرص. میمحورمسئله

ارتباااط باای  شااخص، هااای فرایناادی حااّ مساائله، برقااراری  کار ببندند و از مهارت

   بهره گیرند  تغییر اهنگی بامهیی ، توانایابیتودارز،  یسازگروه

 کاربردنبااه   درساای اساا.  متنااوع  قابّ کاربرد در موضااوعات  محورمسئلهیادگیری    

-ای اس. که بااا الگااوی یااادگیری مساائلهنقطۀ تمرکز یادگیری، ایده عنوانبهمسئله  

 مساائلۀ یک  کردنحّ حی  در یادگیری  الگو،   یبر اساس ا   شده اس.  حمای.محور  

شااود کااه یاطالق م  یامسئله  ای  سؤال  ک ی  به،  مسئله  شود می  ایجاد  رادامعن  و  اصیّ

 یاصاال .یّفعال ک ی حّ مسئله  ردیقرار گ  یمورد بررس  دیبا   ینامشخص اس. و بنابرا

ّ حاا  روشبااه عقیااده مااور،  .(Jonassen;2011: 1-2) شااودتلقاای ماای یشناتت

بردی نیس. بلکااه باار راد کصحی  یا پیشنها  حّراهیک    آوردندس.بهدر پی  مسئله،  

روش یادگیری مبتنی باار  .(Moore;2009 : 11) فرایند بررسی مسئله تأکید دارد

شااود باار سااه نااوع ماای  تأکید  هاییگام  چه  بر  آموزش  در  اینکه  بر اساسحّ مسئله  

گیااری باارای رحلااۀ تعریااف مساائله و تصاامیمم  شامّ  -  شدههدای.  پژوهش  1:اس.

 بررساای  و  مساائله  تعریااف  شااامّ  -یافتااه  ّدیتعهش  پژو  (2کردن آن  یسرچگونه بر

 طراحاای  و  مساائله  تعریف  شامّ  - باز  پژوهش(  3  آن  دربارة  اطالعات  گردآوری  روش
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روش حااّ  1میشاارا  (78: 1397عااالی و دیگااران،) اطالعااات کسااب برای  هاییروش

زشاای باارای یگهااا همچااون یااک بافاا. انمسئله  در آن  کهداند  میرا تکنیکی  مسئله  

کنند  هدو ای  فرایند کاربرد اطالعات اس. تی نقش ایفا میموقعیّو  یّ  اص  یادگیری

شااوند آموزان با یک مسئله مواجااه ماای. اصیّ دانشنه حفظ حقای   در یک موقعیّ

 های کوچک شروع به  آنها در گروهبار روزنامه()مانند یک فیلم، مقالۀ تخصصی یا ات

، دربااارة کاارده  دهاایه را سااامانسئله مط بو دانش موجود مربو  هاکنند، ایدهکار می

کننااد و آوری ماایدر صورت نیاز اطالعات جدید جمع  ،های ممک  بحث کردهحّراه

 تولیااد  حااّراه  ساا س  گذارند؛می   آیند و دانش تازه را به اشتراکمجدد گرد هم می

ّ ی حاا بخشرضای. به طور  هکنند تا مسئلند و اگر نیاز باشد فرایند را تکرار میکنمی

هرچه تکلیف حااّ مساائله  .(Mishra;2007: 33-34و 82 :عالی و دیگران) ودش

در م  نکتااه عملکااردی مهّاا    تر باشد، یادگیری معنادارتر اس.به زندگی واقعی نزدیک 

اساا. کااه معلاام بایااد بدانااد   آمااوزاندانشهای  توانمندیمیزان    ،جریان حّّ مسئله

ها در حصااول .دودیّی  مح. انات  شهایی اس..دیّمحدو دارایهای آنان توانمندی

 4فرایند حااّ مساائله را در 2جورج پولیا بسیار مهم اس.  ،به نتیجه یعنی حّّ مسئله

 کند:گام اساسی تالصه می

 اناادازهبهآیا  در مااورد آن  اینکه    شود ودرک مسئله یعنی آنچه تواسته می (1)

 کافی اطالعات وجود دارد 

 حی  ارریزی و طبرنامه (2)

 اجرای طرح (3)

 .((Jonassen,2011: 4اثربخشی آنبی  ازیار (4)

 

1.Mishra.R.C   
2. George Polya   
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و مخالفااان در مااورد   دارانطاارودهااد  نشااان ماای1که تحقیقااات نویااّ    گونهآن

،  یاا دارنااد ، امااا ، بااا وجااود ا نیااراتتالو PBL کااردیرو  یشااناتت  ادیبن  یستگیشا

 یهااایسااتگیشا  PBL  یدرساا   یهااابرنامااه  النیالتحصفارغوجود دارد که    یشواهد

 یساانت  یدرساا   یهااابرنامااه  النیالتحصبا فارغ  سهیرا در مقا  یتربر  ایمعادل    یاحرفه

 .(Neville;2009:1)  نددهینشان م

. یااادگیری اساا. کااه معتبرتااری  فعالیّاا  ،حااّّ مساائله2بااه عقیااده جاناساا  

 سااازمشکّکند همااه زناادگی  ادعا می3توانند انجام دهند  کارل پوپرمی  آموزاندانش

ای مشکالت روزمره، شخصاای و حرفااه  دنکرحّال  ر حم به طور مداوم ددراس. و م

 تاطربااهای فقااط بااا  کس در مااورد مسااائّ شخصاای و حرفااهاند و البته هیچتویش

شود  او مهااارت حااّ مساائله را امتحانات موف  نمی  دادنانجامالعات و یا  س ردن اط

حااّ مساائله را بااه   دانسته و دانش ساتته شده در زمینااه  21قرن  اصّ ضروری در  

 .(Jonassen: 17)  داندمی  بااهمی.ال بیشتر،  انتق و امکان  رک بهتر . دجه

توسااعه راهبردهااای یااادگیری ، یادگیرنااده از طریاا   محورمساائلهدر یادگیری    

های کوچااک و حااّّ مسااائّ واقعاای، نقااش فعااالی در فراشناتتی، کارکردن در گروه

یاا  نااوع لاام در امع نقش  (154: 1391ن، ارکرمی و دیگ)کند سات. دانش پیدا می

اساا.  او  آمااوزاندانش لهیوساا بهفراینااد سااات. دانااش  سااازیآسان، یااادگیری

ها  و عناوی  کتاااب سرفصّ بر اساسمسئله  دهندهارائهو  کنندهسؤال،  کنندهمشاهده

در جریان حّ مسئله اساا. و در   آموزاندانشو همگام    کننده.یهدادرسی اس.  او  

  کناادیمرا فااراهم    آموزاندانشکاوشگری     زم برایات  مات و برتی امکاندق ضم  م

یااادگیری را امااری های فراماادرن کااه در اصااّ آمااوزش و  در جهان امروز و گفتمان

بنا کنااد    ییتنهابهدانند هر فرد باید دانش تویش را تود  می  تودساتتهبرساتته و  

گویااد یه ماا اساا. کاا   «ییگراسااازندهگرایی« یااا »شاهد ای  مدعا در نیریه »ساتت 
 

1. Alan.J. Neville 

2. Jonassen. D.H 

3.karl  Popper 
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دهنده و بناکننده دانش دهد که یادگیرنده تود سازمانعی زمانی رخ میگیری واق یاد

  (57  :1390،)کریمی  تویش باشند

طرح مسئله و تدریس به شیوه مسئله محوری موجب بروز تبادل واقعاای میااان   

 یران شود باز وجااهگایادگیرنده و یاددهنده شده و حتی اگر شرایط مانع مشارک. فر

فعا نااه در  آمااوزاندانش .(Stearn;1993: 101) شودیشکسته م فعالی آموزشان

، پردازنااد  یااادگیری فعّااالشوند و به جذب اطالعااات مااییادگیری درگیر می  ندیفرا

یادگیری تلّاق و یادگیری اجتماعی سه سط  یادگیری مؤثری اس. که از ای  شیوه 

 آید تدریس به دس. می

 تاریخزش  های آموشاخصه  .2-2

اند و گاهی آن را علم مطالعه و بررسی حااواد  گفتهگاه بیانگر وقایع گذشته   خ راتاری

  در شااکّ اول بیااان محتااوای وقااایع فااارغ از هاار نااوع گاازینش، و وقااایع تاااریخی

اساا.، امااا در تعریااف دوم، مطالعااه و پااژوهش در وقااایع   مدنیریا تبی     ّینقدوتحل

العااه های تبی  و روشاامند بااودن مطشنات. ابزار  اد،مند داشت  ذه  نق زاگذشته نی

توانیم تاریخ را علم بدانیم  زیرا علم   اگر تعریف دوم را ب ذیریم آنگاه میگذشته اس.

عالوه بر تولید معرف.، نیازمند ابزار و کاربرد آن ابزار برای وصااول بااه حقیقاا. ماای

شااد؟ ساتته  نیامیهرس حمله کرد؟ چرا مدا چرا محمود غزنوی به هندوستان باشد 

، نیاااز بااه یااک دس. یازابه وقوع پیوس.؟ و چراهایی  1332مرداد    28کودتای    چرا

بساایاری از وقااایع تاااریخی حاصااّ   مهارت و دانشی فراتر از نقّ ساده حااواد  دارد 

-وظیفه مورخ اس.  البتااه همااان ،عل. یا سلسله علّ اس. و تحقی  در علیّ. وقایع

دیگر در تاااریخ نیااز برتاای بسیاری علوم  ندمانبهکند میوری دآای  1بی تویننه که  وگ

توانااد چون نماای   مورخ  علوم طبیعی،اما برتالو    وندد؛یپها اتفاقی به وقوع میپدیده

 
1.Arnold Joseph Toynbee  
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پذیر اس. و کدام عبث و اتفاقی پس همااه را دار و نیمیقی  یابد که کدام واقعه معنا

 گیرد کار میبا هم به

یعنی آنچااه   ییمحتوادانش    :نش اس.دابتنی بر دو نوع  ن مهای دانش معلمایهاپ

باید تدریس شود و مهارت تدریس یعنی چگونه تدریس کنیم یا چگونه محتااوای در 

 یافراطاا   استفاده  محفوظات،  بر  دیتأک  جه.  به  خیتار  درس  دسترس را آموزش دهیم 

ذبااه جا از خیتااار یدرساا  باتاا ک  یمحتوا  گاه  و  یساتتار  مشکالت  ،یسخنران  روش  از

 موضااوعات  بااودن  آورمااالل  از  غالباااً  رانیاا فراگبرتااوردار اساا.     سیرتد  یبرا  یدکان

 یباارا  مناسااب  روش  ک یاا   یپ  در  یستیبا  خیتار  مدرس   ی؛ بنابراکنندیم  ادی  یخیتار

  یتااوان چناا یرا ماا  خیآموزش تااار یبرا مناسب روش ک ی یهایژگیو  باشد آموزش

 کرد:  انیب

 سیروش تدر   شود  خیرتاآموزان به درس  شدان  عالقه  موجب  دیبا  سیروش تدر»

 یکااار  یهاااعادت و   یصااح  هااایرفتار  ،دیاا مف   یهاآموزان ارزشدانش  انیم  در  دیبا

 یشاافاه  باار  دیاا تأک  جهاا.  از  یرییتغ  دیبا  توب  سیروش تدر  کند  نهینهاد  رامثب.  

 و  یناا یعهدفمنااد،    یهااا.یاا موقع   یاا طر  از  یریادگیاا   ساام.  بااه  یادس اری  و  بودن

 یقاا یحق  یکالساا  .یّاا موقع بااا  را  معلاام  تجااارب  دیاب   یهمچن   کند  جادیا  هانیگراواقع

هااا را توانمنااد سااازد تااا آن  و  سااازد  داریاا آمااوزان را بدانااش عالقااه     و  کنااد  بیترک

   (29:  1397،ی)احمد  «آورندعمّ به  یخیتار  عیاز وقا  یمتفاوت  یهاّیتحل

اساا.   خیتااار درس در ناوزآمدانش مشکالت  یرتممهّ از یکی  ،یخیتفکر تارفقر  

 شااده  انجااام  قاتی  تحق باشدیمدر مدارس    یسنت  یهاروش  .یحاکم  جهیامر  نت   یا

زمااان کااالس    یشااتریمان، باز معلّ  یاریهنوز بس»که:    اس.  آن  انگریب  نهیزم   یا  در

 دمجااد  یآورکنند کااه صاارفاً جمااعیم  ییهاشرح سؤال  ایتود را صرو ارائه مطالب  

الس درس را بااه صرو شده در ک  درصد از زمان  ک یو فقط    اس.  یساده علم   یاحق 

 :1391،ی)شااعبان  دارنااد«  ازیاا دهند که به پاسااخ متفکرانااه نیاتتصاص م  ییهاسؤال

مبتناای باار و   یادساا اریبهسط  یااادگیری  غالباً آموزش تاریخ در مدارس در      (315
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ی، تاااریخ اماساا  از جملااه مااواد درساای بایااد آمااوزاندانش، بیترت یابهحافیه اس.  

از    ادآورندیبه حافیه بس ارند و به    وکاس.کمرا به طور دقی  و بی  اهنمکاحواد  و  

در تاادوی    یااادگیری  توان به عدم توجه بااه نیریااهمی  دیگر مشکالت آموزش تاریخ  

از نیاار   تنااوع مطالااب و نداشاات  ارتباااط منطقاای باای  مطالااب  ،کتب درسی تاریخ

باار  قاادرآنمعلمااان اغلااب »در ایاا  شاایوه اشاره کرد  ری یادگی -  ییادده  یهاروش

یادگیری متمرکزند کااه از توجااه بااه اهااداو و مقاصااد   یها.یفعالپوشش محتوا یا  

)« مانناادبرنامااه درساای را هاادای. کنااد، باااز ماای تواناادیمکااه  یتااربزرگ

تااری  و سااطحی  یتر یپائیادگیری، واض  اس. که ای  سط  از    (1395:19آقازاده،

در تفکر تاااریخی معلاام در تاادریس بااه    کهیدرحال   دکنری را فراهم میان یادگیمیز

، تمیااز کردنسااهیمقا،  دادناحتمالها،  ها، یافت  د یّ و عل.ها و شباه.بیان تفاوت

باای  ایجاااد ارتباااط حااواد  و رتاادادها و    کردنیابیارز،  کردنینیبشیپ،  شدنقائّ

 کردنحفظهیز از  وی  تفکر تحلیّ گرایی و پرشتو    روزشده با مسائّ    مباحث مطرح

فراگیران به یک قضاوت علمی و تاریخی دس. یابند  فهم در نهای.  پرداتته تا    وقایع

آن را باارای   نفساعتمادبااهسر اس. که فراگیر بتواند با  یک موضوع تاریخی زمانی میّ

کسااب ه قابااّ . کی اسمستلزم دانش هلتفکر و حّّ مسئدیگران توضی  دهد  توانائی 

شااود  و از و مسائلی تأکیااد ماای  سؤا تچنی  شرایطی بر طرح  ر  د  ،و پردازش باشد

کنااونی تااود در کسااب دانااش   یهامهارترود که از دانش و  انتیار می  آموزاندانش

باار کسااب با مطالعه رویدادهای گذشااته بایسااتی عااالوه   آموزاندانشاستفاده نماید   

شااان را اوشااگریهای پااژوهش و  کمهارت  تعداد واس  یخی،ک مفاهیم تاررددانش و  

یابی و جسااتجوی شااواهد و منااابع ها و مسئلهشکوفا نموده تا بتوانند با طرح پرسش

 دیدگاهی وسیع در تصوص گذشته در پیوند با حال و آینده به دس. آورند 

سااال ه از  دشاا انجااام    یشااناتت  قاااتیاساا.  تحق   دهیاا چیپ  یکار  خیتار  یریادگی

 یریادگینشان داده اس. که    ،یشمال  یاکیو آمر  ریکب  یایتانیآن در بر  رتشیب  ،1980

عموماااً فاار    1980اس.  قبااّ از دهااه    یر قبلدشوارتر از تصوّ  اریبس  خیو درک تار
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، اتیاا جزئ ،کااه حااول حااواد  - یخیتار یها.یاز روا یجیتدر ندیفرا ک یشد که  یم

بااه  .یاا ، در نهاشودیساتته م فیهحا  یبرا  (ی)دانش اساس  یدیکل  یهاخیتارها و  نام

شااده   یگردآور  قاتی، مجموعه تحق حال یبااشود   یاز گذشته منجر م  یک محکمدر

 یتاار یاا تواهد بااه درک عمی، اگر مخیتار  یریادگیدهد که  ینشان م  1980از سال  

 شااامّ  هکاا ل، بباشاادماای  یاتیاا روا   یشااامّ مطالعااه مکاارر چناا   تنهانااه  ،دمنجر شااو

  شااودهم می  تاصّ  یشناتت  یهایاز استراتژ  یامجموعه  و استفاده از  آوردندس.به

اس. که در آن   یابزار  عنوانبهها  یاستراتژ   یاستفاده از ا  به معنی  ک یدانش استراتژ

-یاسااتراتژ   یاا ا  ردغالباً از کارب  انیشود  محققان و مربیگرفته و درک م  ادیگذشته  

-)  کنناادیماا   ادیاا   یخیتار  تفکر  عنوانبهگذشته    ریش و تفسواتاص در حوزه ک  یها

Van Sledright,2002:17). 
 اساا.اناادازه کااافی باارای تاادریس معنااادار رویداد تاریخی به  کدامای  سؤال که  

 نیاار طباا   شااودای پرساایده میعنوان موضوع مدرسااهتدریس تاریخ به  در  همیشه  

 واقعاای  حشاار  از  شخصاای  احساس  آوردندس.به  طری   از  تاریخی  راتتصوّ  1هرتبرگ

  یبنااابرا  ابااد؛ییم  توسااعه  تاروپودهااا  و  هاچشاایدن  بوهااا،  صااداها،  زندگی،  هایجلوه

-).دارناادنیاااز    گذشته  فهم  آوردندس.به  برای  هایشاناحساس  همه  بهآموزان  دانش

Hertberg;1985: 44)  ی عملاای مسئله در درس تاریخ به شیوه بر اساستدریس

 ،ر، تکلیااف محااومحااورمنبعمحور،  وه پروژه  شی  باشد   نوعی داشتهتمتواند اشکال  می

نمونااه عملاای در ادامااه     ها اس.پردازی از جمله ای  روشو حتی بدیعه  محورمسئله

 شود بیان می  محور  و طرح پروژه مسئله*محور مبتنی بر طرح درس  تدریس مسئله

 تاریخیادگیری پروژه محور در آموزش  .  3-2

سااائّ یااا م سااؤا تد بر اساااس ای هستنیچیدهی پهافعالی.   2محور  هیادگیری پروژ

گیااری و مساائله، تصاامیم  را درگیر کار طراحی، حااّّ  آموزاندانشانگیز که  چالش بر

 
1. Hertberg 

2.Project-based learning 
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ن فرصاا. کااار نساابتاً مسااتقّ اآموزبه دانش  ای  روش  کندهای تحقیقی میفعالی.

 &Moffitt ) شااوندیانااه میارگهای واقااعیا ارائهو در پایان منجر به تولیدات  داده

Jones;1997: 47)  دانااشهااای آموتتااه یریکارگبااهمحور، پروژه هدو از شیوه-

طرح مسااائّ ماارتبط بااا و    . واقعی، تلفی  منابع اطالعاتی گوناگوندر موقعیّ  آموزان

افاازایش ققان بر تأثیرات عمیاا  ایاا  شاایوه یااادگیری در اس.  محّموضوع یادگیری  

   (1399عربلو و دیگران،) کید دارندأه تو مهارت حّ مسئل  یدقدرت تفکر انتقا

 محور  پروژه  تدریسمراحل اجرائی  .  2-3-1 

طرح یا بازنمائی مشکّ، ای  مرحله در آغاز تدریس اساا. و شاارط اساساای  (1)

یعناای آنکااه   »اساا.  آمااوزاندانشقبلاای    یهادانسااتهآن شنات. عالی  و  

اگاار   رایاا دارد؛ زرا    دادنپاسخ( معتقد باشد که ای  مسئله ارزش  آموزدانش)

وجااود   یامساائلهنداشااته باشااد پااس یعناای    سؤالاسخ ای   کسی نیاز به پ

اجاارای قاعااده پرسااش در براباار پرسااش توسااط  (Jonassen:1)د« ناادار

 تواند در ای  مسیر راهگشا باشد معلمان می

آمااوزان در فراینااد آوری اطالعات  معلم باید منابع اصلی که به دانااشجمع  (2)

ا شاایوه بااه آنهاا  باارآنعالوهنمااوده و   معرفاای  را  کناادمسئله کمک ماای  حّّ

ارزیابی و استخراج اطالعات بیاااموزد تااا جستجوی شواهد و مدارک و نحوه  

آنها بتوانند دلیّ و استد ل علمی برای حااّ مساائله را ارائااه و بااا توسااعه 

 دیدگاهشان به یک قضاوت تاریخی متق  برسند 

هااا هاادو بساایار فرضاایهوقتی  ا مهای احتمالی یحّراهو ارائه   یسازهیفرض (3)

اباازاری توانمنااد باارای  ورنااد دا فراگیرانی برای برانگیخت  تفکر مهم و ژرف 

تا از میان   کندیمکمک    آموزاندانشبه    یسازهیفرض   هستندتوسعه دانش  

محاادود را کااه   حااّراهگوناگون رسیدن به پاسخ تنها یک یا چنااد    یهاراه

 را برگزیند  س. به مقصد نزدیک ا  همبیش از ه
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تیجه نرسید بایستی حّ به نراه  کهیدرصورتات   یّآزمایش و تأیید یا ردّ فرض (4)

 قرار گیرد  موردتوجههای جدیدی  ها و فر حّراه

)سااازمان پااژوهش و »ایران و جهااان در آسااتانه دوره معاصاار«    3درس دوم تاریخ    

تااوان بااا روش می  که  هائی اس.له درسجم  از  (31-16  :1399آموزشی،  یزیربرنامه

نمااود   اجاارا محورمساائلهتاادریس  پروژه میاادانی و    ساسبر او    محورمسئلهیادگیری  

ایاا  دوره کااه در درس   و تحااو تع و گستردگی مفاهیم  تنوّ،  موضوعی  یها.یظرف 

ای  درس با   ییمحتواگفته شده اس. و پیوستگی و ارتباط دامنه معنائی و    اتتصاربه

ه عملاای باشااد  تجرباا درس باارای طاارح مساائله ماای   ایاا .  سبب قابلیّاا   ،روز  ّئمسا

تبیاای   در ،محااورتدریس مسئلهمحور و روش پروژهاجرای و    در ای  درس  گاننگارند

  موضوع راهگشا تواهد بود 

. طاارح کااه قابلیّاا  اس. مهم و کلیدی در درس  یهاموضوع، انتخاب  گام نخس.

: ایااالت و نقااش آنااان در ضااوعیمو  راهباارد  پاانجس با  در  ای مسئله را داشته باشد   

 ،و نیام اداری ایااران، انقااالب صاانعتی  یسا روانیدو نیامی ایران،  تحو ت سیاسی  

موضوع ایااالت در ای  پژوهش    .پوشانی داردو همارتباط  ات سیاسی و استعمار   انقالب

  درگینمونه موضوعی مبتنی بر پروژه مورد بررسی قرار می عنوانبه

پاایش از شااروع   هااای کااارگروهی،نا به اهداو درسی و مالکم بمعلمی  گام،  دوّ

آموزان در ها را با دانشنماید و آنمعیارهایی را برای ارزیابی پروژه مشخص می  پروژه

آموزان پیش از آغاز کار، با دانش  یابیارزشهای  مالک  گذاشت انیدرمگذارد   میان می

هااای مالکجملااه    رکاا. کننااد  ازتری حه در مسیر صحی کند کها کمک میبه آن

توان به ای  موارد اشاره کرد: میزان نیاام در انجااام کااارگروهی، میاازان می  یابیارزش

یااا و    هااای گروهاای  توانایی حااّ اتتالو  ،اعضای گروه در انجام پروژه  همۀمشارک.  

نیاار  نهااایی را در  نتیجااههااای ارزیااابی فقااط  پروژه  بهتر اس. مالک  موقعبهتحویّ  

  ممک  اساا. کااه یااک پااروژه  نگیرد، بلکه کّ مسیر را تح. پوشش قرار دهد  چون

  مناسبی داشته باشد ارائۀکارِ نهایی نتواند در    یکند؛ ولمسیر توبی را طی  
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در درس تاریخ ارتباط مساائله و   محورمسئلههای اصلی در رویکرد  یکی از دغدغه

. را در راگیران اس.  اما باید ای  واقعیّسائّ زندگی روزمره ف حّ آن با مشکالت و م

 ، ی؛ بنااابراهسااتند  یارشته   یب  شهیهم  باًیتقر  یواقع  یایدن  سائّم»نیر داش. که   

ی ارشااته   یباا   کردیبا استفاده از رورا  مختلف    یهارشته  رندیبگ  ادی  دیآموزان بادانش

علوم دیگری عالقه و   هس. که در  آموزدانشاز  بنابرای  نیاز به یک تیم    «بکار گیرند 

 .( (Moursund,1999 p. 38دارند  استعداد  

تجربااه عملاای   بر اساسکه    2و در جدول  طرح درس مبتنی بر مسئله    ،1  در جدول 

 مبتنی بر پااروژه   رمحومسئلهتدریس    راهنمای عملی  عنوانبه،  نگارندگان تدوی  شده

 مورد بررسی قرار گرفته اس. 

 

 

 

 طرح درس تدریس مسئله محور : 1جدول
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 یادگیری مراحّ

 اجرایی  یهاگام

 اجرایی  یهاگامشرح عملی  

 

 

 :گام اول

  رکااردنبرقرا ارتباااط -

Relation 

 

 

 

 

 

 

 

 معلاام، ارتباااط برقااراری موضااوعی. بااا اجرایاای گااام اولاای  در

 بااا  ارتباااط  در   کااه  کنااد  مطاارح  یاگونااهبه  را  موضوع   تواندیم

 کااه مسااائلی از برتاسااته البته و باشد آموزدانش روزمره  زندگی

 بهباتوجه  معلم  ینیبشیپ  س.یبایم   اس.  روبرو  با آن  آموزدانش

بایااد  بخااش ایاا  در  گیاارد  صورت  آموزاندانش  اهداو  و  عالئ 

  حساااس  آن  بااه  نسب.  شنونده  که  شود  طرح  یاگونهبه   موضوع

موضااوع را از نااام   تواندیمدر ای  درس معلم     باشد  مندعالقه  و

 یهااانام افت یاا کنااد؛ مااثالً شااروع  آمااوزاندانشتااانوادگی 

 ته باشاادداشاا   درگذشتهاشاره به یک ایّ    تواندیمتانوادگی که  

 ،صاافوی  ،وقراگوزلاا    ،شاهسوند  ،افشاری  ،مانند زندی  یهانمونه)

و   ( و از آنها بخواهد تا ریشااه نااام تااانوادگی تااود را   وقیسلج

با   آموزاندانش  رکردنیدرگ  ای  مرحله فقط برای  جستجو کنند

   شودیمموضوع مطرح 

در مرحله دوم معلم با اشاره کوتاهی در تصوص جایگاه ایااالت 

بااا   تواهاادیم  آموزاندانششایر در ساتتار سیاسی ایران از  و ع

که با اسااتفاده از جایگاااه   ییهاحکوم.نش قبلی تود  به دا  اتکا

  را معرفی کنند  اندافتهیدس.قومی و ایلی تود به قدرت  

 سااؤالبحااث اصاالی چنااد    ورود بااه  منیوربهدر مرحله سوم و   

مساائولی.  آمااوزاندانش یبناادگروه مطاارح شااده و بااا انجااام

 سااؤا ت   میکنیماا پاسخگویی و یافت  جواب را به آنها محااول  

  پیرامون ای  موارد باشد تواندیمقابّ طرح در ای  درس  

افشاریان چگونه به قدرت دس. یافتند و  ایّ افشااار در بااه  -1



                               125                            و     ی کوروش فتح   /در مدارس   خ ی محور و آموزش تار مسئله   ی ر ی ادگ ی 

 ر عهده داش.  ؟قدرت رسیدن نادر چه نقشی ب

چگونااه توانساا. در میاادان رقاباا. باای  سااایر  تااانمیکر -2

او بیشااتر در چااه    به قدرت دس. پیدا کنااد  نادرشاهرداران  س

 ؟چرا و  کردمناطقی موف  عمّ  

عوامااّ موفقیاا. آنهااا را ،  قاجارها چگونه به قدرت رساایدند -3

  بررسی کنید

 میتااوانیم  میاا ادادهکالسی که تشکیّ    یهاگروهتعداد    بهباتوجه

مشااترک را در اتتیااار    سااؤالمطرح کنیم و یا حتی یک    سؤال

رکتی اینک آماده ورود به انجام کااار مشااا   گروه قرار دهیم  چند

  مهستی

 :گام دوم

 کردنتجرباااااااااااااه

Experience  

از آنهااا   یآمااوزدانش  یهاگروهبه    سؤا تبا در اتتیار گذاشت   

و اینترناا. پیرامااون   تا با مراجعه بااه کتاااب درساای  میتواهیم

در ایاا  بخااش    کننااد  یآورجمااعمطرح شده مطالبی را    سؤال

پس ضرورت دارد تااا    بر انجام کار گروهی اس.  دیتأکبیشتری   

اشااته باشااد و یااا مطرح شده قابلی. انجام کار گروهاای د  سؤال

 موضااوع بایااد بااه   داشته باشااد    آزمایش  و  قابلی. تجربه  اینکه  

، کنااد  کشااف  تااود  یها.یتالق   بروز  با  تا  کند  کمک   یادگیرنده

 پاسااخ  پااژوهش  طری   از   شدیندیب  نو  یهادهیا  به  و  کند  اتتراع

  بیابند  را تود  یهاپرسش

 مرحلااه  ایاا   در   هسااتند  مفهااومی  یادگیری  قلب  ها.یفعال  ای 

  عبااارتی بااه  یااا  هااا.یظرف   از  یریاا گبهره  /هادهیاا ا  کردنبرجسته

      دارد  یاد بگیریم قرار   هم با  بیایید
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 :گام سوم

Applying 

 کاربست به

را با یکاادیگر بااه   هااسخپدر گروه تود    آموزاندانشدر ای  گام  

پاسخ را کااه    یمستندتراشتراک گذاشته و با همفکری یکدیگر  

  کنناادیمبا استناد به منابع از آن دفاع کنند انتخاااب    توانندیم

 یبناادجمع و موضااوع از ترمنسجم و تر یعم در ای  گام درک 

 نهادینااه  کااه  اطالعاااتی  و  هیممفااا  و  ردیاا گیم  صااورت   مفاهیم

  اندازدیم  کارهب را  اندشده

 گام چهارم:

بااه اشااتراک گذاشاات  

Sharing  

تااود   یهاافتهی   یترمهمکه    میتواهیمدر ای  گام از هر گروه  

کتباای و یااا ارائااه   صااورت، بهمورداستفادهرا با ذکر دقی  منابع  

مطاارح در کااالس    کنندیمکه معرفی    یاندهینماشفاهی توسط  

و معلاام فرصاا. دارنااد تااا  هاااگروهدر ای  بخااش سااایر    نمایند

در صورت نیاااز معلاام    مطالب مطرح شده را نقد و بررسی کنند

 آمااوزاندانشفرص. دارد تا مطالب تکمیلی کااه از قلاام و نگاااه  

 تعاااملی  و  مشااارکتی  یااادگیری   را در کالس بیان کند  جاافتاده

 از  موضااوع  یااک   دیاادن   س.ا  پایدار  و  مفهومی  یادگیری  دمهمق 

 در شااده مطاارح  یهااا.یاولو  نمودن  خصو مش  گوناگون  زوایای

کنااد   نیز مطرح  را  افراد  نیر  و  نگاه  اتتالو  ندتوایم  که  گروه  هر

  اس.از نکات برجسته ای  گام  

 :گام پنجم

 جدید  موقعی.  به  انتقال

Transfering   
 

نقش و جایگاه ایالت و تا    میتواهیم  آموزاندانشدر ای  گام از  

کرده و د یّ اینکه چاارا امااروز   عشایر را در ایران امروز بررسی

را بااا   کنناادینمعشایر و ایالت نقشاای در ساااتتار قاادرت ایفااا  

 چااون حکوماا.، را ییهانمونااه میتااوانیممراجعه به منابعی که  

 باار  ایمقدمااه»  کتاااب  و  کیاونااد  عزیااز  نوشته  عشایر  و  سیاس.

 نوشااته  «ایااران  عشااایری  طوایف  و  چادرنشینان  ها،ایّ  شنات.

 اهللعاازت  نوشااته  «ایااران  اجتماااعی  تاااریخ»  کتاب  و  افشار  ایرج
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 ( 3درس دوم تاریخ ) محور مسئله: پروژه 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

تااود را  در   و پاسااخبه آنها معرفی کنیم جستجو کرده     نوذری

بااه کااالس   ناادهیآقالب یک گزارش منسجم گروهی  در هفتااه  

تااا در   دهاادیملم ای  امکان را  ای  کار گروهی به مع   ارائه کنند

یشااگاهی نما آموزاندانشپایان ترم از مجموعه کارهای تحقیقی  

تحقیقی آنهااا را در معاار    یهاافتهیدر مدرسه تشکیّ داده و  

 میتااوانیمدر ایاا  گااام     نیز قاارار دهااد   آموزاندانشدید سایر  

 و شاارایط روز از  موردنیرارتباط بی  موضوع    برقرارکردنضم   

 یهااا.یموقع دیگاار عبااارتی  و بهکنیم    دهاستفا  هاآموتته  ایجنت

 آن  در  را  هاآموتتااه  بتوانااد  آمااوزدانشکرده تااا    فراهم  یدیجد

 عمّ(  در  علم پژوهش)  گیرند  کار به نیز  ها.یموقع

 :گام ششم

  هاآموتتهسنجش  

ارزشاایابی کیفاای تااود را در زمااان انجااام  میتوانیمدر ای  گام 

باار کیفیاا. کااار گروهاای و میاازان مشااارک.   دیتأکفعالی. و با  

و میاازان   سااؤالبه    هر گروهمطرح شده    یها، پاسخاعضای گروه

 هاگروهمشارک. در نقد و بررسی نیرات سایر  ،  مستند بودن آن

ک ارزشاایابی را از در نیر بگیریم و البته ضرورت دارد ایاا  سااب

  در میان بگذاریم آموزاندانشابتدا با 
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موضااوع درساای، در  بااهباتوجهر ای  مرحله ای  اس. که معلم د  فۀیوظ

ای بااه وجااود مساائلههااا  آموزان سؤال ایجاد کند و برای آنذه  دانش

مایّ به حّ آن باشند  هرچقدر که ایاا  چااالش بااه زناادگی که    بیاورد

هااا بیشااتر درگیاار یااادگیری تر باشااد، آنها و نیازهای آنان نزدیک چهب

توبی   ۀیمادس.آموزان نیز  ی تودِ دانشهاشوند  سؤا ت و پرسشمی

ورد ایااالت معلم توضیحات کاربردی در م .برای اجرای ای  مرحله اس.

ایالت و عشااایر   :  از جمله اینکه  دهدیمو نقش آن در تاریخ ایران ارائه  

یکی از سه رک  اصاالی  عنوانبهدوره اسالمی ا  ژهیوبهدر تاریخ ایران ا  

غالااب  و    اناادکنار »شهر« و »روسااتا« بوده  ساتتار سیاسی قدرت و در

شتند  پرسااش اای دمنشأ ایلی ا قبیلهاسالم  از  بعد  های ایرانی  حکوم.

بااا منشااأ ایلاای کااه در   یهاحکوم.   یترمهمدر مورد    آموزاندانشاز  

، ونلوهاااایقوآقمغاااو ن، ، سااالجوقیاناناااد )آموتتهذشاااته ساااال گ

ایالت در تاااریخ اجتماااعی و ( و کارکردهای مثب. و منفی  ونلوهایقراقو

  معلم مسئله کندیمطرح مسئله هدای.    یسوبهسیاسی ایران  آنان را  

چرا در ایران امروز عشایر و ایالت نقش :  کندیمطرح    گونه یارا    اصلی

   ؟اجتماعی کمتری دارند سیاسی و نیامی و

 

 مرحلااۀ

اول: 

فضاساز

ی 

)ایجاااد 

پرسش 

و 

 مسئله(

در مااورد   یهمفکر  بههای مختلف  وزان در گروهآمدر ای  مرحله دانش

هااای احتمااالی را در اینترناا.، حّپردازنااد و یااا راهحااّ مساائله می

در ایاا    .کنندوجو میترها جس.کتابخانه مدرسه، یا مصاحبه با بزرگ

را معرفاای   سااؤالراهنمائی چند کتاب مرتبط بااا    عنوانبهله معلم  مرح

نااد و « نوشااته عزیااز کیاوعشایرحکوم.، سیاس. و  »از جمله:    کندیم

هااا، چادرنشااینان و طوایااف عشااایری ای بر شنات. ایّمقدمه»کتاب  

تاااریخ اجتماااعی ایااران« نوشااته »  کتااابو    « نوشته ایاارج افشااارایران

مساائله مااورد  تواهد تااا در  می  آموزاندانشاز    عالوهبهنوذری     اهللعزت

 مرحلااۀ

دوم: 

آورجمع

ی 

اطالعاااا

و  ت 

در  تفکر 

مااااورد 
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مسئله را یافته و   زیآمابهامطرح شده با همدیگر مشورت نموده و نقاط  

 و تبیاای   باارای تشااری  نمودار استخووان متاهی  یان کنند  ترسیمب

وده ب مؤثرآن  که در بروز    ییهانهیزمو رسیدن به    سئلهتمام ابعاد یک م

نحوه کاربرد ای  ابزار به ای  صورت اس. که   باشد   بسیار مؤثر  تواندیم

شااود و ه ماایقسم. سر ماهی( نوشت)  نمودار  رأسمشکّ یا معلول در  

 شود  درج می  مسئله  یهاعل.های ماهی نیز در قسم. باله

ساااؤال 

مطااارح 

 شده

بااال الگوهااا باشااید و بااه دن» گویااد:که پولیا می  گونهآندر ای  مرحله  

و ارائااه  یسااازهیفرض در ایاا  مرحلااه اطالعات را سااازماندهی کنیااد «

گیاارد  صااورت ماای  آموزاندانشاحتمالی یا موقتی از سوی    هایحّراه

سااال   50رشااد زناادگی شااهری در  : »مااوقتی ماننااد  یهاهیفرضطرح  

مشااکالت »زناادگی عشااایری شااده اساا.« یااا    یرونق یبگذشته سبب  

زندگی عشااایری   یرونق کمسبب    ینینشکوچمعیشتی زندگی    یستی وز

راهنمااای مااؤثری باارای تواند  هایی از ای  نوع میاس. « و فرضیهشده

 شروع پژوهش باشد 

برای یافت  پاسخ و حّ مسئله منابع و مراحّ مختلفی را   آموزاندانش

ی افرادجستجو در کتابخانه مرکزی شهر، پرسش از     دهندپیشنهاد می

انااد که در مورد زندگی عشایری در ایران و ایالت و عشایر تحقی  کرده

مناطقی که هنوز زناادگی عشااایری اردوی پژوهشی به    دادنبیترتو یا  

 در آن جریان دارد 

 مرحلااۀ

سااااوم: 

ریبرنامه

و  زی 

 ارائاااااۀ

 برناماااۀ

پیشنهاد

 ی

بااه  موقاا.  یهاهیفرضبرای اجرای پژوهش ابتدا بر اساس    آموزاندانش

اجرائاای را  یهاااگام هاپاسخو برای یافت   هداهای تود را نیم دپرسش

 صااورتبهننااد سااایر مراحااّ ایاا  مرحلااه نیااز ما   دنکنمی  یزیربرنامه

آمااوزان وظااایف را باای  تودشااان شااود و دانشکااارگروهی انجااام می

 مرحلااۀ

چهارم: 

 اجرا
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ها باید در ای  مرحله منابع را بررساای و اطالعااات آن  .کنندتقسیم می

کنند، مشاااهده   اجرارا تنییم و    نامهپرسشاستخراج نمایند   مرتبط را  

م یا غیرمستقیم بر معلم نیز باید به طور مستقی   یا مصاحبه انجام دهند

هااا را کند، تعامّ و ارتباط باای  گااروهآموزان نیارت  های دانشفعالی.

آمااوزان را رفااع سااازد، منااابع تسهیّ نماید، مسائّ و مشکالت دانااش

در   .هااای  زم را نیااز گوشاازد نمایاادیه کند و راهنماااییوری را تهضر

دآوری کنااد به آنها یا آموزان بایدضم  معلم برای کاهش نگرانی دانش

انجام پااروژه مناسب را در هنگام    ییو راهنما  ی داشتهزمان کاف   که آنها

 دریاف. تواهند کرد   

شوند کااه بخشاای از راه را یا متوجه مهگاهی اوقات در مسیر کار، بچه

اساا.   ها اشکا تی داشتهآن  ۀیاولپیشنهادی    برنامۀاند و یا  اشتباه رفته

راه اصالح شااوند و در صااورت لاازوم   انۀیمدر    صینقاکه ای   بهتر اس.  

آمااوزان عااو  شااود  معلاام هاار هفتااه میاازان طرح پیشاانهادی دانش

ها را نیاز به اصالح، آندر صورت    کند وها را چک میپیشرف. کار بچه

 .کندراهنمایی می

 مرحلااۀ

پااانجم: 

ارزیااابی 

و 

 تصحی 

بااه   ،گاازارش  ارائۀشکّ    رسد پس از اجرای پروژه، نوب. به گزارش می

تواند یک مت  مکتااوب شده بستگی دارد  گزارش میای که انجامپروژه

 آمااوزاندانشهاام  آمااوزان باشااد  گاااهی اوقااات  دانش  شاافاهی  ارائۀیا  

در را    یااا اسااناد و تصاااویر تهیااه شااده  شاادهنمایشگاهی از آثار ساتته

  یاا اپایااانی    و ارزشاایابی  در پایان کااارنکته مهّم     کنندیمبرپا  مدرسه  

آموزان ای  فرص. را بدهد کااه گاازارش پایااانی معلم به دانش  که  اس.

تود را ارائااه بدهنااد  البتااه در کنااار معلاام و فرایند انجام پروژه  پروژه  

آمااوزان )فااردی یااا گروهاای( در کااار ارزشاایابی توان از سایر دانشمی

اسااتفاده کاارد  در ایاا  مااورد باارای پرهیااز از ارزشاایابی کلاای و 

 مرحلااۀ

ششااام: 

 گزارش
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 نخیجه .3

، بدون ساتتار و پیچیاادهمسائّ   یک روش آموزشی اس. که در آن از  محور،مسئلهیادگیری  

-.  در ای  روش همه فعالیّشودمیاستفاده    یریادگیدر  ابزاری برای ایجاد انگیزش    عنوانبه

 ،شااونددر دوره زندگی با آن مواجه ماای آموزاندانشواقعی که های یادگیری بر روی مسائّ 

نقطااه شااروع   عنوانهباا ه را  ئل، اسااتفاده از یااک مساا محورمساائله  یادگیری  شودمتمرکز می

ه یکی از مواردی اساا. کااه فاارد در زناادگی ئلدهد  چرا که مسقرار می  موردتوجهیادگیری  

 دانااش  شاایوه  ای   در   اس.  محور  یادگیرنده  روش  یک   روش  ای    شود واقعی با آن روبرو می

یادگیرندگان در یااک و    شودیماده  د  سازمان  موردنیر  هئلمس  حول  یادگیرندگان  انتیار  مورد

ای  مسائّ آنها را وادار به پذیرش مسئولی. در قبااال آمااوزش و    کنندروژه گروهی کار میپ

شااوند تااا ننااد و تشااوی  ماایکهای کوچک کار ماایکند  یادگیرندگان در گروهیادگیری می

ا های تود را مورد بررساای قاارار دهنااد و درک تااود از ایاا  عقایااد رو دیدگاه  ، دانشعقاید

کمااک بااه یادگیرنااده در کسااب  محورمساائلهره ای  که هدو یادگیری با تو  توسعه دهند

، هااای تفکاار انتقااادی، مهااارتهئلهای هر دو حیطه شناتتی و عاطفی مانند حّ مساا هدو

، ارتباطااات و مشااارک. اجتماااعی اساا.  بااه ایاا  دلیااّ یااادگیری یااادگیری تااودگردان

که بر نقش فعال یادگیرنااده در در آموزش سازگار اس.    گراییبا دیدگاه ساتت   محورمسئله

پااژوهش کااه: یااادگیری  سااؤالدر پاسااخ بااه   ی؛ بنااابراورزدکیااد ماایأجریااان یااادگیری ت

 تاادریسدر  تااوان گفاا. کااه  موزش تاریخ بکار بس.؟ میتوان در آرا چگونه می  محورمسئله

درس بااا   ،شااونداصلی تلفی  می  مسئلهمسأله محور موضوعات آموزشی در دل  به روش  تاریخ

-دانااشبااوده و  بیشتر مبتناای باار همکاااری  تدریس    ،شودآموز آغاز میبه دانش  مسئلهائه  ار

 آمااوزاندانشتیمی اساا. و    موماًآموزش ع   ،ال دارندمشارک. فعّ  در فرایند یادگیری  آموزان

کااه ( وارساای )ساایاههباارگ و فهرساا.  د از نمونااهبینانااه، بایاا اقعغیرو

معیارهااای ارزشاایابی در آن درج شااده باشااند، اسااتفاده کاارد تااا 

  هایشان را ارزشیابی کنندکالسیهمآموزان بهتر بتوانند کار  دانش
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بازاندیشاای فااردی و ،  دانااش پیشاای   یسازفعال   پذیرندمسئولی. یادگیری تودشان را می

قاادرت   .یو تقو  درگیری با مسائّ و مشکالت جهان واقعیو    دگیرییا  فرایندگروهی درباره  

دادها و استد ل، تفکر منطقی و افزایش کنجکاوی فراگیرندگان یا عنای. به اینکه همااه رویاا 

 عنوانبااه PBL ثیاا ح یازابالطبع مسائّ موجود در جهان در حال تغییر و توسعه اساا. و 

نااوعی باااور در فراگیاار و نیااز ایجاااد حااس   . وک تکنیک آموزشی پویا سبب ایجاد تالقیّی

گیری و آموزند چگونه نتیجااهفراگیرندگان می   شود. در فراگیران بر پروژه و کارها میمالکیّ

 ّیوتحلهیتجزآوری شده را  آموزند با چه روشی اطالعات جمعند فراگیرندگان میقضاوت کن

لاای نگارناادگان در تاادریس مبادی نیری گفتااه شااده و تجااارب عم بر اساس  ی؛ بنابرادکنن

 کاربردی زیر را طرح نمود:  یشنهادهایپتوان  می  محورمسئله

و فرایناادهای حااّ   ، دانش و مهااارت هااامحورمسئلهدر یادگیری   -

 گیرد مورد ارزیابی قرار  باید  سئله  م

مدار باشااد    یبر اباید    محورمسئلهکوشش اصلی معلم در تدریس   -

 داشته باشند   علمی    گیری و قضاوتیجهچگونه نت  بیاموزندفراگیرندگان    که

تقوی. تفکر انتقادی از جمله پیامدهای مهم ای  شاایوه یااادگیری  -

ارت و نگاارش مبتناای باار مهاا   ،معلم در تدوی  طاارح درس بااه اباازار  اس.،

   استد ل و تفکر منطقی برای نیّ به ای  هدو توجه کامّ داشته باشد

 

 نوشتی پ

آن   یدر اجاارا  یکه نگارندگان تجربه عملاا   3  ی*طرح درس براساس فرم)ج( کارورز

، دانشااجو معلاام 3  یاند به عنوان مبنا در نیر گرفتااه شااده اساا.  در کااارورزداشته

و با مطالعه باف.   ردیگیرا بر عهده مو اداره کالس درس    سیتدر  .یمسئول  ماًیمستق 

 میآمااوزش مفاااه  یرا باارا  یریادگیاا   رحاس.، ط  یکه آموزش در آن جار  یانهیو زم

    دینمایم  یتدو  یارائه شده در برنامه درس  یعلم  یهاومهارت

 



                               133                            و     ی کوروش فتح   /در مدارس   خ ی محور و آموزش تار مسئله   ی ر ی ادگ ی 

 نابع م

رشتد    «،ینو  یهاوهیش  و  هاضرورت  خیآموزش تار»   (1397)  یغالمعل  ،یاحمد  و  طاهره  ،یاحمد

 31-26صص     69  یاپیپ      ،1شماره    ،20دوره  ،  زی، پائخیتار آموزش

تک پایه   یهاکالسنوین تدریس برای    یهاروشراهنمای کاربردی     (1395)  آقازاده، محاارم

 تهران: مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت   ؛هیچندپاو 

  ییگراسازندهیدایش رویکرد  »پ   (1392)  برزگر بفرویی، کاظم و تضری، حس  و شیرجهانی، اعیم

  ایران تیوتربمیتعلین همایش انجمن چهارمیادگیری«، مشهد:    یهاطیمحو تحوّل در  

، نیریااه  گراسااات.کاااربرد دو نیریااه آموزشاای در کااالس درس: نیریااه »  (1381) فااروغ ،رفیعی

  ،33و  32شااماره  ،15 سااال ،پااائیز و زمسااتان ،نشریه پرسخاری ایران   «یادگیری اجتماعی

  56-50صص  

  ؛(ایران و جهان در آستانه دوره معاصاار)  3  خیتار  (1399) آموزشی یزیربرنامهسازمان پژوهش و  

 درسی ایران   یهاکتابر  شتهران: شرک. چاپ و ن

تهااران:  ؛  (سیهااا و فنااون تاادر)روش یو پرورشت  یآموزش  یهامهارت   (1381) حس  ،یشعبان
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