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 چکیده

امروزه بیش از هر زمان دیگری لزوم توجه به دروس مرتبط با آموزش تاریخ در ابعاد مختلف آموزشی و پرورشی 

عنوان های تدریس بهبین، گرایش به استفاده از سناریوهای مختلف در روششود. در این از پیش احساس میبیش

محور که با های تأملهای سنّتی تدریس تاریخ، در روشباشد. برخالف روشناپذیر میاجتنابامری ضروری و 

کّر شوند، بلکه افراد طی مراحلی به تفصورت مستقیم انتقال داده نمیپذیرد، اطالعات به شکل می محوریت مباحثه

نظریات شوند. در این راستا واداشته شده و در هر مرحله از آموزش به کشف مسئله یا حل مشکل هدایت می

ی و بر فضایی باز مشارکتبا تکیه  اجتماعی زندگی لزوم اصالح و توسعه بربازسازی اجتماعی در آموزش با تأکید 

. آموزان نمایدگیری و بسط تفکّر انتقادی در دانشسازد تا اقدام به شکلآزادانه نظرات و عقاید خود را مطرح می

ر های موجود دکه نقش آموزش مباحثه محور تاریخ در رشد تفکّر انتقادی بر اساس مؤلفهدر پاسخ به سؤال مقاله 

محور دروس تاریخی در رشد  کاربردن روش تدریس مباحثه چیست، صحت فرضیه تأثیرات به نظریات بازسازی

ر این بگیرد. قرار میگرایی اجتماعی مورد تایید های نظریات بازسازیآموزان بر اساس مؤلفهتفکّر انتقادی دانش

ر گیری هدفمند دبا استفاده از روش توصیفی از نوع کیفی، تحلیلی و با استمداد از نمونهاساس یاقته مقاله 

هد دگیری از نظرات خبرگان و اساتید حوزه تاریخ و علوم اجتماعی در قالب جامعه آماری نخبگانی نشان میبهره
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ازی های نظریات بازسآموزان بر اساس مؤلفهر افزایش تفکّر انتقادی دانشمحور دروس تاریخی، د که تدریس مباحثه

 نماید.نقش مهمی را ایفا می

 گرایی. آموزش تاریخ، تدریس مباحثه محور، تفکّر انتقادی، بازسازی :یدیکل واژگان

 

 

 

 . مقدمه1

وقایع و افراد درگذر تاریخی دانسته عموماً در بسیاری از موارد، آموزش تاریخ، علم حفظ کردن و به یاد سپردن     

نمایند. این نگرش اشتباه به علم تاریخ، به معنای غفلت از ابعاد تحلیلی شماری میشود و آن را محدود به گاهمی

توان بخشی از علم وسیع و گسترده تاریخ دانست. شماری را میکه مقوله گاهباشد، درحالیو کاربردی این علم می

آموز بودن تاریخ، اهمّیت تربیتی این علم نیز در پیوند زدن زمان حال با گذشته و رشد فهم گذشته از عبرت

ای بهتر با استفاده از تجارب گذشتگان دارای اهمیت شایانی است. با نگرش اجتماعی افراد برای ساختن آینده

-کنونی و بسیاری از چالش ندگیکه زطورینوردید به هم در را زمان فاصله توانمی آن کمک به و تاریخ صحیح به

مشاهده و استفاده از تجارب ایشان در این مسیر قابل امکان قابل گذشته هایانسان زندگی رو آن درهای پیش

آموزان رو بوده است و اغلب دانشهای متعدّدی در مدارس ایران روبهاست. آموزش علم تاریخ همواره با چالش

هایی همچون کمبود توان به مولفهدهند که از مهمترین علل آن مینمی رغبت چندانی به دروس تاریخ نشان

درسی و نگرش سطحی به دروس تاریخی اشاره نمود. امّا از دیگر  امکانات آموزشی، عدم جذابیت محتوای کتب

 نگاریهای تاریخی مباحث، نادیده اتوان به عدم توجّه به ریشهشده است میها پرداختهدالیلی که کمتر به آن

های گذشته نام برد. درواقع تاریخ با ایجاد عالقه و مربوط به مسائل آموزش تاریخ و عدم دیدگاه انتقادی به اندیشه

رساند تا از این طریق خود را بهتر بخشد و به انسان یاری میهای گذشته، زمان حال را زیبایی میشوق به چیز

د که باشترین لزوم شناخت خود و جامعه میزندگی، از اصلی بشناسد. داشتن نگرش انتقادی به دانش و مسائل

شود. در دوران معاصر این نوع تفکّر در آموزش های بسیار ضروری در زندگی امروزی محسوب مییکی از مهارت

( طرح و توسط دیگران متفکران عرصه آموزش تکمیل شده است. با رشد John Dewey) توسط جان دیویی

، یصشخ و مدنی زندگی در قدرتمند منبع یک و وپرورشآموزش در بخشنجات نیروی عنوان یکبه  انتقادی تفکّر

ننده ککنند و از حالت دریافتها میآموزان بعد از بررسی و تحلیل، شروع به طرح پرسش و تأمل عمیق در آندانش

بندی، استنباط شیابی، طبقههای ارزآموزان با استفاده از روشکنند. دانشمحض اطالعات دیگران خودداری می

توانند به تفکّراتشان درباره وقایع تاریخی انسجام ببخشند. برای سازی و قضاوت همراه با معیار، میروابط، فرضیه

 های تدریس در این عرصه باشد. باتواند یکی از پرکاربردترین روشرشد تفکّر انتقادی، آموزش مباحثه محور، می
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که روش مباحثه محور در تاریخ ایران قدمتی  گفت توانمی روش این کارگیریبه در تاریخی پیشینه به نگاهی

های علمیه و مدارس مورداستفاده ها، حوزهخانهکه این روش در اماکنی همچون مکتبطوریباشد بهدیرینه می

میان طلّاب مورداستفاده گرفته است. هرچند در دوران پهلوی اهمیّت این روش کاهش پیدا نموده و گاهاً در قرار می

نماید این است که با گذر زمان این روش با رشد علوم و فنّاوری، ای که جلب نظر میامّا نکته  گرفته است؛قرار می

های نوین مطرح ساخته و بر ارزش خود تنها کارایی خود را از دست نداده است، بلکه توانسته خود را در قالبنه

ه شگرف آنکه جهان غرب برخالف جامعه آموزشی ایران، توجه بسیاری را به این روش پیش از پیش بیافزاید. نکت

 (Sharp) شارپو  (Splitter) اسپلیتر، (0440) (Lippmann) لیپمن مبذول داشته و متفکّرین غربی همچون: 

اند کردههای مؤثری را در این زمینه مطرح نظریه (044۱) (Wilkes) ویلکس، (044۱) (Cam) کم (،044۱)

 (.010، 0011)اسپرود، 

 محور تاریخ برای رشد تفکّر انتقادی پرسش اصلی این پژوهش تبیین دالیل استفاده از روش تدریس مباحثه     

باشد. هدف از گرایی میهای بازسازیهای اندیشمندان نظریههای موجود در دیدگاهآموزان بر اساس مؤلفهدانش

محور برای تدریس کارآمدتر تاریخ و بررسی نقش  اد روش تدریس مباحثهپژوهش حاضر، شناخت صحیح ابع

 نگارندگان فرضیهباشد. می (reconstructionismگرایی )بازسازی آموزش تاریخ در تفکّر انتقادی در بستر نظریه

بر تکیهمحور، این روش با  های موجود در روش تدریس مباحثهبه قابلیت توجه با که است مبتنی اصل این بر

های اساسی و بنیادینی در های موجود در نظریات بازسازی قدمگیری از مؤلفهبا بهره های درونی خود وظرفیت

پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و از طریق الزم به ذکر است  آموزان ایفا نماید.رشد تفکّر انتقادی دانش

های ین زمینه شامل کتاب، مقاالت موجود در کتابخانه و بانکبرداری و با تحلیل منابع مرتبط در اابزار فیش

 شده است.ای تحلیل منابع و مقاالت پژوهشی گردآوریاطالعاتی مدارک و اسناد کتابخانه

 . پیشینه پژوهش1-1

مفهوم  ناند و ایبا توجّه به اینکه بسیاری از متفکّرین ازجمله مایرز، منشأ آموزش انتقادی را یونان باستان دانسته

(. امّا امروزه تحقیق در این عرصه برای تمامی 0030(، Myers) دهند )مایرزرا به فالسفه بزرگ آن قرون پیوند می

باشد. در کشورمان نیز در حوزه ارتباط تفکّر انتقادی شده و رایج میپژوهشگران علوم تربیتی دنیا یک امر شناخته

بسیاری اشاره کرد: هاشمی و همکارانش با انجام پژوهشی کمّی ثابت های توان به پژوهشو تعلیم و تربیت می

توان به که ازجمله علل آن می کردند که آموزش عالی در پرورش تفکّر انتقادی دانشجویان موفق نبوده است

 در چالشی مباحث و محور مسئله هایموقعیّت ریزی ضعیف آموزشی و درسی دانست. پیشنهاد او استفاده ازبرنامه

 از شدهمطرح سواالت تحلیل وضعیت با ترعمیق شکلی به انتقادی تفکّر به های مربوطداده کیفی پژوهشی قالب

د کننپور در پژوهشی خاطرنشان می (. دراین راستا ملکی و حبیبی0040است )هاشمی و دیگران،  طرف دانشجویان

ر انتقادی باشند، باید به تفکّهروندانی مفید میکه اگر مسئولین تعلیم و تربیت خواهان تشکیل جامعه آینده با ش

جای انباشت اطالعات درپی حل آموزان باید بیاموزند که بهناپذیر توجه کنند. دانشمنزله یک ضرورت انکاربه

(. همچنین پژوهشی دیگر باهدف 001۱پور،  شوند )ملکی و حبیبیها موجه میمسائلی باشند که روزمره با آن
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های ابلیّتگیرد؛ با توجه به قیادگیری مشارکتی برافزایش تفکّر انتقادی و با روشی کمّی نتیجه میبررسی تأثیر 

های سنّتی تدریس برتر دانست و در این راستا محیط ها را بر روشتوان آنهای تدریس مشارکتی میزیاد روش

 ای بیشتری برای افزایش مهارت وهصورت فردی از شایستگییادگیری تعاملی در مقایسه با محیط یادگیری به

(. پیشقدم با بررسی گروه کنترل و 0013ویژه رشد تفکّر انتقادی برخوردار است )حسینی، های تفکّر بهتوانایی

های تفکّر انتقادی مشاهده کرده و های زبان انگلیسی، مشاهدات معناداری را درنتیجه آزمونآزمایش در کالس

آموزان بیاموزند چگونه تفکّر کنند، چگونه خود را ابراز شود تا زبانشی باعث میگیرد این روش آموزنتیجه می

 ای را حل کنندتر چگونه گروهی مسئلهکنند، چگونه نقد کنند و با دیگران ارتباط برقرار کنند و از همه مهم

ی در تفکّر انتقادمهر و همکارانش در پژوهشی باهدف بررسی نقش کیفیت تدریس اساتید (. پاک0010)پیشقدم، 

ری استاد پذیسازند که پویایی فضای آموزشی، انعطافدانشجویان با روش پیمایش از نوع همبستگی خاطرنشان می

و توجه به نقش محوری دانشجویان در فرآیند تدریس از امکانات آموزشی و محیط کالس بیشتر اهمّیت داشته و 

مهر و همکاران، های فکری میان دانشجویان شود )پاکتوانایی تواند باعث بهبوددرک اساتید از این مقوله می

گروهی،  رسد که بحثهای کوچک به این نتیجه می(. ملکوتی در پژوهشی با موضوع تدریس در گروه0040

ه کند و راه مقابلها وجود دارد، آشنا میسالی بر سر راه زندگی اجتماعی آنآموزان را با مشکالتی که در بزرگدانش

آموزد. درواقع این نوع از آموزش، تمرینی برای نیل به زندگی اجتماعی برطرف کردن مشکالت را به آنان می و

دهی بهتر در آینده است. در این فرآیند افراد عالوه بر کسب تجربه در تقسیم وظایف، درزمینه مدیریت و سازمان

هایی که در امر طورکلی بیشتر پژوهش(. به0011وتی، سپارند )ملکنیز مهارت پیداکرده و بهتر مطالب را به یاد می

های نوین تدریس تأکید اند بر ضرورت آموزش تاریخ و همچنین بر استفاده از شیوهآموزش تاریخ نگاشته شده

های صورت گرفته معتقدند، آموزش سنّتی و عدم تخصص معلّم و در بسیاری از اند و اغلب مقاالت و پژوهشکرده

آموزان به دلیل انتخاب رشته نادرست، از معایب آموزش عالقگی دانشمبود ساعات تدریس و نیز بیموارد نیز ک

ای هتاریخ در کشور ایران بوده است. پژوهشی با موضوع بررسی وضعیّت آموزش تاریخ در مدارس، با بیان اهمّیت

 کارگیریای ارزیابی بررسی کرده و بهههای تدریس و روشهای آموزش این علم را در محتوا، روشعلم تاریخ، چالش

های جغرافیایی و... را در آموزش تاریخ مؤثر دانسته است های تاریخی و اطلسامکانات الکترونیکی، استفاده از فیلم

 مدل طریق از انتقادی تفکّر هایمهارت ای با موضوع ساخت(. آل حکیم و همکارانش در مقاله0044)چنگائی، 

نند که کتاریخ بیان می یادگیری مشکالت حلراه عنوانبه متنی، یادگیری و آموزش هایمدل و اکتشافی یادگیری

ون آموزان را کانمعلّمان دیگر تنها منبع در فرآیند یادگیری نبوده بلکه الگوهای جدید، معلّمان را مشوّق و دانش

آموزان یخ را برای توانمندسازی دانشهای یادگیری در تدریس تارها استفاده از مدلدانند. آناصلی آموزش می

(. همچنین ادموندز و همکارانش کتابی با موضوع Al hakim, 2101کنند )برای حل مسائل زندگی پیشنهاد می

آموزان های تفکّر دانشاستفاده از اسناد تاریخی برای مهارت در جهتراهنما  محتوایی ،و تفکّر انتقادی تاریخ

ا در دروس ههای عملکرد مدلکه در هفت فصل به ارزیابی تفکّر انتقادی، بیان استاندارد داننوشته های متوسطهپایه

 مبانی به توجه (. باEdmonds, 211۱پردازند )های رشد تفکّر انتقادی در کالس درس و... میتاریخ، راهکار
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-پژوهش با و بوده نوآوری دارای خود نوع در مقاله این موضوع که خاطرنشان ساخت توانمی حاضر پژوهش نظری

 .ای استاست و دارای خاصیتی میان رشته متفاوت دیگر های

 . مبانی نظری2

 . آموزش تاریخ1-2

که برخی از قدما معتقد هستند طوریهای متفاوتی نسبت به تاریخ وجود داشته است، بهدر طول تاریخ نگرش    

خی دانستند. برجهت تاریخ را مترادف با علم ادیان میازاین شود وکه تاریخ منجر به آشنایی با عقاید و ادیان می

اند و بر جدال اخالق و ترین محصول بشری دانستهرا خطرناکهمچون پل والری شاعر و متفکّر فرانسوی نیز آن

ن تریخلدون متفکّر بزرگ تاریخ اسالم در کتاب خود مهم(. ابن0۱-01: 0042کوب، اند )زرینکردهتاریخ اشاره 

که تا چه  که نشانگر آن است گذاردنام می« العبر»کتاب خود را انگیزی دانسته و نقش را در اهمّیت تاریخ، عبرت

این  ،های آنتاریخ و دگرگونیعلم ه به توجّ (.0010خلدون، )ابن داده استتاریخی اهمّیت می هایحد به تجربه

های رویداددرواقع درس عبرت بگیرد.  اند،و تجربه کرده انددیگران انجام داده ازآنچهکه  دهدمیفرصت را به انسان 

تدابیری که برای ها و اندیشیچارهها و کلی آن علل هستند ولیاختالف باهم دارای در جزئیات  چهتاریخی اگر

ی و یک فرد برا ملّتک ی اجتماعی و گذشته شتهبا یکدیگر ندا زیادیتفاوت  ،توان اتخاذ کردها میبرخورد با آن

و  پیوند دادههای کنونی ما های گذشته را به تجربهتاریخ تجربه درواقعتواند سودمند باشد. و فرد دیگر می ملّت

 .(21: 0043احمدی و دیگران، کند )تر میغنیزندگی ما را 

 

 های تربیتی آموزش تاریخ: شاخصه0 شکل
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ای برای استمرار و بقای تمدّنی خود نیازمند انتقال یادآور گردید که هر جامعهدر مورد علل آموزش تاریخ باید      

که بدون شک،  باشداجتماعی خود به نسل جدید می-بینی فرهنگیها، جهانای از باورها، عقاید، ارزشمجموعه

ترین ترین و اثربخشهمباشد که از مپذیر میها فقط از طریق تعلیم و تربیت امکانسازوکار مناسب برای انتقال آن

های جهان، دروس تاریخ و مطالعات که در بسیاری از کشورطوریتوان به کالس درس اشاره نمود. بهها میآن

ی ریزان آموزشی مباحث موردنظر را به نحوشده و برنامهاجتماعی بستر بسیار مناسبی برای تربیت شهروند شناخته

های زندگی های انسانی و موقعیّتکنند که در تمامی فعّالیتاحی میآموزان طردر طول دوره تحصیالت دانش

یازمند یابی به آینده، انسان نباشد که برای راهدسترسی باشد. تاریخ منبعی غنی از تجربیات گذشتگان میقابل

عصر جدید دهد که نسبت به وقایع درک آن بوده و بر این اساس درک وقایع تاریخی به افراد این امکان را می

ترین اهداف آموزش تاریخ در مدارس آشنایی با هویّت تحلیلی داشته باشند، درواقع یکی از مهم نگاهی موشکافانه و

گیری شخصیت و هویت جوانانش ت است که در شکلنمادی از هویت آن ملّ تاریخ هر کشور باشد.تاریخی خود می

شک در مواجهه دن خود آشنا کند بیجوانان را با فرهنگ و تمّ تی که به تاریخ خود بها دهد ونقش اساسی دارد. ملّ

 توان،بنابراین، با استفاده از راهکارهای گوناگون می ؛بازدهای فرهنگی رنگ و بوی خود را نمیبا تهدیدها و تهاجم

ه بعد از )یکی از اهداف آموزش تاریخ( کرد ک آنای جذب درس تاریخ و فلسفه حاکم بر گونهآموزان را بهدانش

د. ص در تاریخ بپردازنو به تحقیق و تفحّ رفتهپایان درس و مدرسه آنان خود به دنبال تاریخ و چراهای موجود در آن 

ی، روح کنجکاو توانندمعلّمان میآنان باید ضمن اشراف بر جزئیات تاریخ، روح حاکم بر کل تاریخ را درک کنند. 

آموزان ها در زندگی حال و آینده را در دانشادث تاریخی و نقش آنها و نتایج حوتجستجوگری، دنبال کردن علّ

 (.01-20ند )همان: ایجاد کن

 های آموزش تاریخ. چالش1-1-2

رو بوده های مربوط به ساختار و محتوا روبههای زیادی در حوزهآموزش تاریخ در ایران همواره با موانع و چالش     

 گردد.اشاره میترین آن است که به برخی از مهم

-ریزی درسی از دروس تاریخی، همواره یکی از چالشتصوّر غلط اکثریت متخصصین آموزشی و برنامه ساختاری:

 ریزان آموزشی برایاست، به این دلیل که بسیاری از مدیران و برنامه های بسیار مهم در نظام آموزشی ایران بوده

آموزان متصوّر نبوده و درنتیجه با کاهش ساعات یم و تربیت دانشعلم تاریخ ارزش و اهمیّت چندانی در جهت تعل

بردن از ابعاد  آموزان را از بهرهها، دانشآموزشی یا محول کردن مقوله تدریس این علم به معلّمان دیگر رشته

 نیز ازکنند. ادغام دروس تاریخ با جغرافیا و مدنی در غالب کتاب مطالعات اجتماعی، مختلف این علم محروم می

که  باشدهای تدریس مخصوص به خود را دارا میباشد؛ زیرا هر درس، روشدیگر عیوب ساختاری این دروس می

تبع آن معلّمان کارآمد نسبت به خود را نیاز دارد. درواقع مباحث دروس جغرافیا عینیّت فراوانی داشته و دارای به

های طبیعی، تأثیرات متقابل رفتار انسان و همواریزیست، ناموضوعات بسیار متنوع و ملموس همچون: محیط

که تدریس همگام این علم با علم تاریخ که دارای عینیّت بسیاری پایینی بوده و بیشتر بر  باشدمحیط و... می
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آموزان در درک مطالب با دشواری مواجه کند. همچنین تواند معلّمان و دانشاجتماع و ابعاد آن توجه دارد، می

که در جریان تدریس دروس تاریخ هم بر علم وسیع تاریخ احاطه کامل داشته باشد و هم  معلّم متخصصکمبود 

 اشدبهای ساختاری تدریس تاریخ در مدارس میاز فنون و راهکارهای نوین آموزشی بهره ببرد یکی دیگر از چالش

آموزان یی را در آموزش دانشتنهایی نقش بسزادر کشورمان محتوای آموزشی دروس تاریخ بهبعد محتوایی: 

توان بدون رجوع به محل تحصیل و معلّمان، از متن ای بخش اعظمی از اطالعات را میگونهگرفته است. بهبرعهده

توان مبنا قرار گرفتن متن کتاب درسی برای گرایی را میدرواقع متن های درسی دورس تاریخ دریافت کرد.کتاب

توان؛ غفلت از های محتوایی دروس تاریخ میدرس دانست. ازجمله دیگر چالش آموزان در کالسمعلّم و دانش

ایجاد  ، عدمسازی محسوسات تاریخی و...امکانات آموزش تاریخ همچون: استفاده از نقشه، وسایل الکترونیک، شبیه

 توندر م سایر مللو الویت بخشی به تاریخ ایران و غفلت از تاریخ جهان و  گرایی ب، تعصّمعلّمفهم تاریخی در 

نشان از ضعف محتوایی تدریس تاریخ در کشورمان  در آموزش تاریخ ی تاریختاریخ، گریز از آموزش فلسفه دروس

بودن کتب درسی، به معنای تدوین یک کتاب با یک دیدگاه برای کل کشور اشاره کرد،  شکلدارد، همچنین یک

و چنگائی،  0044تصور کرد )بابایی و دیگران، رای علم تاریخ قابلتوان یک منبع یا دیدگاه خاصی را بکه نمیدرحالی

نها تآموزان، نهجانبه به تاریخ، ازجمله دالیل عدم رشد تفکّر مسئله محور و انتقادی دانش(. نگاه یک40: 0044

 باشد.نسبت به حوادث و اتفاقات گذشته بلکه به حوادث حال و معاصر می

شده و توجّه، عالقه، های آموزشی انتخابآموزان به هدفتدریس برای رساندن دانشهای روشهای تدریس: روش

باشد، بنابراین اگر این شرط رعایت های آنان از عوامل اساسی انتخاب روش تدریس توسط معلّمان مینیاز و توانایی

(. 013: 0040دد )ملکی، گرهای مورد انتظار میآموزان شده و مانع تحقق هدفنشود، تدریس باعث خستگی دانش

های یادگیری در علوم انسانی و بخصوص تاریخ، به خاطر سپردن صرف اطالعات کتاب تاریخ در زمان امتحان مالک

ا و رشد ههای تاریخی آنآموزان باید تحلیلباشد، بلکه برای ارزیابی دانشتک جمالت کتاب نمییا حفظ کردن تک

های سنّتی ارزشیابی در درس تاریخ اعتبار خود را دیگر روش مدنظر قرارداد.خالقیّت و فهم اطالعات تاریخی را 

ته گذش درک با و تاریخی هایتحلیل شناخت با جوانان تربیت نسلی تاریخ آموزش از اند. درواقع هدفدادهازدست

 ارزشیابی. بردارند گام تردرست و ترمطمئن برای رسیدن به اهداف و دریابند بهتر را حال هایکه واقعیت است

ا، همستمر در کالس درس توسط معلّمان، ارزشیابی با استفاده از ابزارهای کارآمد در آموزش تاریخ همچون نقشه

-از راهبرد توانعنوان تنها منبع یادگیری را میکاهش تأثیر امتحان پایانی، فاصله گرفتن از محتوا کتاب درسی به

 (.40: 0044دانست )چنگائی،  های ارزشیابی صحیح در آموزش تاریخ



32 
 

 

 

 های آموزش دروس تاریخ: چالش2 شکل

 . تفکّر انتقادی2-2

 ددهنمی افزایش را مطلوب نتیجه یک به نیل احتمال که ترفندهایی و شناختی هایمهارت از استفادهتفکّر انتقادی 

 تفسیر، آن پیامد که خود بر ناظر و هدفمند قضاوتیشده یا و هدایت استدالل بر مبتنی هدفمند، تفکّری و همچنین

 توضیح بر که هاییقضاوت توانشده است. باتوجه به این تعریف، میت، بیاناس استنتاج نیز و ارزیابی تحلیل،

را نیز در ذیل تفکّر است  مبتنی فتاریر مالحظات یا شناختی معیار ،شناختیروش عقالنی، مالحظات شواهد،

 شودمی محسوب پژوهش و کنکاش واقعیّات برای ضروری بسیار ابزاریانتقادی جا داد. درواقع این نوع از تفکّر 

(. الزمه رشد تفکّر انتقادی، خودشناسی و کنترل بر Fusion ،2100 :۱30و  Halpern زاده به نقل از)پشنگ

مرور تفکّرات خود را شکل داده العه یا دریافت اطالعات از دیگران بهباشد، زیرا افراد با مطاحساسات خویشتن می

کنند و درنتیجه بدون کنترل احساسات و کنار ها عالقه و گاهی تعصب نیز پیدا میو با گذشت زمان نسبت به آن

افرادی  .توانند سخنان و نظریات دیگران را بپذیرند و موردنقد و بررسی قرار دهندگذاشتن تعصّبات شخصی نمی

اساس اصول عقلی  داری متعصبانه بوده و زندگی خود را برکه همواره در پی کاهش ابعاد تفکّر احساسی و جانب

ای که تفکّر انتقادی در آن رشد و نمو کرده دیگر بنابراین در جامعه برند، دارای تفکّر انتقادی هستند؛پیش میبه

کّر گیری به تفبافی و... الویت خود را در تصمیمانه، زودباوری، خیالداوری، خرافات، احساسات، تبلیغات عوامّپیش

گردد. جان دیویی بر این عقیده است که تربیت اجتماعی و عقالنی داده و زمینه رشد و تعالی جامعه فراهم می

رهای بستتربیت اخالقی با یکدیگر عجین بوده و اگر امور مدرسه درست سامان داده شود به این معنی که در آن 

هم به تربیت اجتماعی و هم به تربیت اخالقی منتهی های آنشده و فعالیّتالزم برای تمرین دموکراسی فراهم

کند آموزان تحمیل نمیشود، معلّم عقاید خود را به دانشای که با شیوه مشارکتی اداره میخواهد شد. در مدرسه

خواند و این خود زمینه تربیت مشارکت فرامی را به همکاری وبلکه در همه کارها، حتّی در تعیین برنامه، آنان 

 (.20۱: 0043اخالقی است )کاردان، 

روش 
تدریس

ساختاری

محتوا
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 . نظریه بازسازی در آموزش1-2-2

باشد. درواقع وپرورش، تربیت هدفمند و کاربردی انسان می( فلسفه آموزشG. F. Kneller) از دیدگاه نلر     

سازند هایی را معیّن میوپرورش، مجموعه هدفبخشیدن سازمان آموزشجوامع انسانی به هنگام طرح و سامان 

یابی و اتخاذ موضع نظری از جانب یک جامعه در مورد مسائل اساسی معنوی و مادی، فرهنگی و که نشانه جهت

-نبنابراین هر کشوری برای نظام آموزشی خود اهداف و آرما (؛۱: 0042تربیتی و اجتماعی و اقتصادی است )نلر، 

گرایی دهد. در این میان بازسازیاساس آن افراد خود را به آن اهداف سوق می که بر هایی را تعریف کرده است

(، در قرن بیستم در جهت فلسفه Theodore Brameld) ی اصالحی است که توسط تئودور براملدیک نظریه

رش به وجود آوردند. متفکرینی همچون وپروهای جدیدی را در عرصه آموزشها و دیدگاهدیویی مطرح شد و نگرش

( و دیگر سخنگویان این نظریه از سلطه Harold Rugg) ( و هارولد راگGeorge S.Counts) جورج کاونتز

 یتواند وسیلهوپرورش میجانبه معلّم و نظام آموزشی بر کالس درس ابراز ناراحتی کرده و معتقدند؛ آموزشهمه

های اجتماعی خود باید راهگشای ایجاد یک کند و در عین آگاهی از مسئولیتبازسازی اجتماعی را فراهم می

های مردم توسط برنامه درسی برای وپرورش برای آموزش تودهها به توانایی آموزشتر باشد. آنجامعه نو و منصفانه

صویری از دنیای های اجتماعی و داشتن تی خودشان در رابطه با اجتماعشان، درک آسیبوتحلیل نقادانهتجزیه

: 0042 و نلر، 30: 0041دارند )پورآذر، اساس مفهوم عدالت اجتماعی و واقیعت دادن به این تصویر ایمان بهتر بر

تواند یکی از ها میتوان گفت که آموزش تاریخ در راه رسیدن به تجربیات اجتماعی و درک آن(. بنابراین می32

 هاآموزان با مطالب تاریخی و تحلیل آنچنین درگیر شدن عمیق دانشباشد و همهای مؤثر در این زمینه عرصه

تواند مؤثر باشد. به عقیده دیویی، میان در رشد تفکّر انتقادی نسبت به وقایع سیاسی، اجتماعی، مذهبی و... می

دهیم، می های اجتماعی شرکتآموزان را در فعّالیترشد فرد و رشد جامعه همبستگی وجود دارد و زمانی که دانش

کند. رشد جامعه ها کمک میاین امر به رشد فهم اجتماعی و پای گرفتن عادات اجتماعی و سرانجام شخصیت آن

سازد )کاردان های اجتماعی او فراهم مینیز متقابالً زمینه را برای رشد شخصیت فرد و افزایش فهم و مهارت

ای هکه با بررسی تأثیر افعال و نگرش توده مردم بر نیرویباشد (. آموزش تاریخ نیز یکی از دروسی می20۱: 0043،

های این قشر از مردم به خود در بستر وقایع تاریخی شناسی سیاسی( در شناساندن تواناییحاکم بر جامعه )جامعه

 م(، انقالب روسیه 0314) تواند، در این نظریه مؤثر باشد. با بررسی حوادث جهانی همچون: انقالب فرانسهمی

 ه.ق(، انقالب مشروطه 0014) م( و حوادث ایران همچون: نهضت تنباکو 0310-030۱) م(، انقالب آمریکا 0403)

دوراز آموزان را در نیل به ساختن دنیایی بهتر و بهتواند دانشه.ش( می 003۱) ه.ق(، انقالب اسالمی ایران 0210)

های آموزش در این نظریات که مبتنی بر توسعه های اجتماعی کنونی همراهی کرد. روشعدالتی و درک آسیببی

باشد. فرایند بحث به زندگی اجتماعی مشارکت جویانه و تغییر و اصالح اجتماعی است، روش مباحثه محور می

آموزان مفاهیم خود را برای گروه آشکار سازند تا گروه )تحت هدایت معلّم( دهد تا دانشمعلّمان این امکان را می

ها را یاری برساند. بازسازان اجتماعی معتقدند که مباحثه و آموزش یک شخص منظور بازسازی مفاهیم، آنبهبتواند 

ز آن را دارند و ا کنندگان هستند. باید با چیزی شروع شود که افراد تجربه آنباید از جایی شروع شود که شرکت
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ا هاید این دانش به تجربیات قبلی و دانش پیشین آناند؛ اطالع دارند و بکه خودشان آن را دریافت نمودهنحویبه

های دیگر رشد تفکّر انتقادی در آموزش توان با استفاده از روش(. همچنین می33: 0041پیوند داده شود )پورآذر، 

تاریخ همچون: نقد ادبی آثار تاریخی، رشد تفکّر عدم پذیرش صرف مطالب تاریخی، تحقیق، پژوهش و پروژه توسط 

 آموزان و... به این مهم نائل آمد.دانش

 

 های نظریات بازسازی: مؤلفه0 شکل

 . تدریس مباحثه محور3-2

توان برای نیل به اهداف تعلیم و تربیت انفرادی تصمیم گرفت و دست به اقدام زد. در جهان امروز دیگر نمی     

شود. در مسائل میم درست منجر میاین کارگروهی است که شرایط، مسائل و اهداف را تحلیل کرده و به تص

د انآموزانداده و این دانشآموزشی و فرآیند تدریس نوین نیز دیگر معلّم وجه غالب خود را در کالس درس ازدست

کنند. حال یکی از ابزارهای مفید جهت پرورش انسان پویا و که خود دانش را تولید، تجزیه، تحلیل و استنتاج می

 رخاط به آموزانهای تدریس است. دانشتاریخی، استفاده از مؤثرترین و معتبرترین روشفعّال در کالس دروس 

عالقه شده و مطالعه و ها از این علم بیجنگ و اشخاص ها،سلسله نام کردن حفظ و تاریخی مطالب زیاد حجم

 راموشیف به را ز مدّت کوتاهی آنبعد ا بلکه برند،لذّتی از این علم نمی تنهانه و دانندفایده میرا بی کنکاش در آن

روش  این در که است کتاب روخوانی یا سخنرانی روش تاریخ در ایران، درس آموزش شیوه ترینرایج سپارند.می

 اطالعات تاریخی است که معلّم کتاب پر از سیاه چیز دیگری نبوده و غالباً تنها وسیله آموزش جز کتاب و تخته

 سختی و با کوشش فراوان بهبه را اطالعات آن باید که صرفاً شنونده سخنان هستندآموزان دانش و تنها سخنگو

ی هاکه روشآموزان از تاریخ بوده است، درحالیزدگی، خستگی دانش بسپارند. این نوع از تدریس عامل دل خاطر

تبع آن آموزان شده و به دانش در هاداده وتحلیلتجزیه و پرسشگری، پردازش تفکّر، قدرت رشد تدریس فعّال باعث

حال در (. بااین43-42: 0044شود )چنگائی، رشد عالقه و تالش برای فهم تاریخ در دانش آموزان تقویت می

توان گفت کدام روش برای دروس تاریخ بهتر است، بلکه هر روشی انتخاب روش تدریس برای دروس تاریخ نمی

طورکلی باید به نکاتی همچون زیر توجه ر انتخاب روش تدریس بهتواند بهترین باشد. ددر یک موقعیّت معیّن می

دهنده تاریخ  و همچنین عالیق های آموزشکرد: هماهنگی اهداف آموزشی دروس تاریخ، توجّه به امکانات و توانایی

 آموزان توجه نمود.و خصایص دانش

بازسازی گرایی

ت آگاهی از مسئولی
های اجتماعی 

توسعه زندگی 
مشارکت جویانه

درك تساوی 
وعدالت اجتماعی

تغییر و اصالحات
اجتماعی

ینظم نوین اجتماع



35 
 

 

-تشرک مشترک موردعالقه باشد کهخاص می موضوعی درباره منظم و سنجیده گفتگویی گروهی، بحث روش     

 هدربار آموزان دانش کند ومی مطرح را خاصی مسئله یا موضوع معلّم معموالً روش، این در. است بحث در کنندگان

 موزشیآ هایفعّالیت در آموزانگیرند؛ بنابراین دانشمی نتیجه و پردازندمی اظهارنظر و بحث اندیشه، مطالعه، به آن

البته شکل سنّتی این . (000: 0041گیرند )شعبانی، می عهده به را یادگیری مسئولیت و کنندمی شرکت فعاالنه

کنند و دیگران مشارکت ندارند. های درس کاربرد مؤثر ندارد. در این شیوه معموالً دو نفر بحث میروش در کالس

کاهد. یک نمونه مفید از کاربرد س میکال بخشییابد و از ثمرگران کاهش میتدریج عالقه مشاهدهدر این شیوه به

(. 001: 0040کند )ملکی، آموزان را درگیر بحث میباشد؛ زیرا اکثر دانشبحث، بحث گروهی در کالس درس می

گیرد بلکه معلّم فقط منابع را معرفی کرده و در طور مستقیم از طریق معلّمان صورت نمیدر این روش مطالب به

آموزان کنند. در این روش همه دانشدهند و بیشتر نقش راهنما و ناظر را ایفا میمی آموزان قراراختیار دانش

تحلیل وفرصت و جایگاهی یکسان در اظهارنظر دارند و از تفکّرات یکدیگر بهره برده و راه فهم اطالعات را با تجزیه

وگو فتگ نیازمند استفاده از بحث وکنند. برای شکوفایی تفکّر انتقادی در تاریخ ما نظرات همدیگر هموارتر می

آموزان هستیم تا افراد نظرات دیگران را تحلیل، تجزیه و درنهایت با نظرات خود و دیگر افراد ترکیب میان دانش

دانش درسی، موضوع با ارتباط و تحقیق ارائۀ ضمن تواند،می تدریس فعّال هایکمک روش به تاریخ کنند. دبیر

 میراث حفظ و تاریخ خصوص در را کشور مسئولین حساسیت طریق این از و دهند پیوند خود جامعۀ با را آموز

دلیل عدم توافق و قطعیّت  (. درواقع علوم انسانی و بخصوص علم تاریخ به2: 0012 برانگیزد )صرامی، فرهنگی

استفاده از این روش ها، بستر مناسبی برای های گوناگون در آنکامل در مبانی، اصول و مفاهیم و وجود نظریه

های مجازی در فضای مجازی توانایی باشند. باید اشاره کرد که امروزه با رشد فنّاوری بسیاری از آموزشتدریس می

 اند.بری از روش تدریس مباحثه محور را دارا شده بهره

 محور در آموزش تاریخ ها تدریس مباحثهها و محدویت. ظرفیت1-3-2

هایی همچون تقویت استدالل و خالقیت توان در مؤلفهمحور در آموزش تاریخ را می وش مباحثههای رظرفیّت       

ای برای اظهارنظر درباره مطالب آموزان به دلیل وجود عرصهتر شدن دانشاندیشه برای تحلیل وقایع تاریخی، فعال

ر حین و بعد از مباحثه که خود های تاریخی، خودارزیابی دتاریخی و آمادگی برای تحقیق و پژوهش در زمینه

پردازند، ارزیابی نمود. همچنین محدود نبودن مباحثه ها و نواقص کار خود میوتحلیل دادهآموزان به تجزیهدانش

توانند از این آموزان میبخصوص در مطالب تاریخی، اصلی است که به کالس درس و مدرسه محدود نبوده و دانش

-مختلف بهره ببرند. در واقع با مباحثه مطالب تاریخی بخش عظیمی از اطالعات دانشهای ها و زمانروش مکان

باشد. به این دلیل که کاربرد این آموزان در اراء و نظریات یکدیگر میکه باعث سهیم دانش یابدآموزان انتقال می

آن تمایزی را برقرار کرد. در  ای بسیار طوالنی در تاریخ ایران دارد و باید میان شیوه سنّتی و جدیدروش سابقه

د و در چارچوبی نشستنطور تخصصی به گفتگوی سازنده میشیوه سنّتی معموالً دو نفر با یکدیگر درباره موضوعی به

اشد، بهدفمند و منطقی سعی در حل مسئله یا بررسی آن داشتند. ولی روش جدید که مبتنی بر بحث گروهی می

های های نوین آموزشی: رسانهنفر قابلیت اجرایی داشته و همگام با فنّاوری 21تا  0هایی با جمعیت در کالس
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های الکترونیکی همچون استفاده از فراتاب و پاورپوینت مطالب تصویری همچون عکس و فیلم وقایع تاریخی، رسانه

ه محور با توجّه باشد. روش مباحثشده از وقایع تاریخی و... میهای شنیداری همچون صدای ضبطتاریخی، رسانه

توان در آموزش تاریخ برای آن متصوّر بود. یکی از هایی را نیز میهای فراوانی که دارد، محدودیتبه ظرفیت

آموزان و کم بودن فضای آموزشی توان وجود تعداد دانشهای آموزش تاریخ به این روش را میترین محدودیتعمده

 این اجرای درواقع دارد خاصی اهمّیت معلّم شخصیت به توجه هیگروبحث روش اجرای ها عنوان کرد. درکالس

 روهی،گ بحث در روش. باشد داشته گیریتصمیم قدرت باید کندمی استفاده روش این از که معلّمی نیازمند روش

اریخ تبگشاند بنابراین لزوم مهارت معلّم در علم  خود هاینگرش به را بحث که دارد را امکان این کنندهشرکت هر

 روش این توان از ضروریات اجرای این روش برشمرد. همچنین با توجّه به اینکه درو مدیریت کالس را می

 روند در مشارکت و موردبحث، توجه موضوع مورد در دارند همچون: مطالعه برعهده نیز را وظایفی نیز آموزاندانش

 تیجهن اساس، به و پایهبی نظرات از انتقادگری و پذیریبحث، انتقاد روند در( گروه) خود نظرات صریح بحث، بیان

آموزان به بحث تاریخی و لزوم آگاهی تاریخی در دانش آموزان از دیگر تهدیدهای بحث، لزوم عالقه دانش رساندن

 .(003-003، 0041باشد )شعبانی، موجود می

 

ها و ظرفیت
محدویت ها

تقویت 
استدالل و 
خالقیت 
اندیشه خود ارزیابی

ن فعالتر شد
فراگیران

سهیم شدن 
در تفکرات

دیگران

محدود 
نبودن به 

کالس درس
محدودیت در 
ظرفیت دانش

آموزان

لزوم مهارت  
در معلّم  

تاریخ

لزوم عالقه  
دانش 
آموزانان

لزوم آگاهی  
تاریخی در 

دانش 
آموزانان

اهمّیت روش 
اجرا و  

سازماندهی

نبود امکانات
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 تاریخ آموزش در محور مباحثه آموزش هایها و محدویت: ظرفیت0 شکل

 . مراحل اجرا روش مباحثه محور2-3-2

ریزی کند، همچنین معلّم در این روش معلّم تاریخ باید قبل از شروع درس اقدامات و تمهیدات الزم را برنامه     

باشد و در جهت بهبود نقاط  آموزان شناخت داشتهها و نقاط ضعف و قوّت دانشباید نسبت به عالیق و توانایی

ای انتخاب گونهبه همین دلیل اولین اقدام در این راستا را باید انتخاب موضوع دانست که باید بهقوّت آنان بکوشد. 

 اشد.ای بشود که موافقان و مخالفانی داشته باشد، در این راستا ضرورت دارد که موضوع جذاب، انگیزشی و مباحثه

تا از این طریق دانش آموزان اطالعات  ودهای مشترک تاریخی شدر مرحله بعد باید اقدام به فراهم کردن زمینه

باشد. یم های ارتباطیاز دیگر موارد بسیار حائز اهمیت نحوه آرایش شبکه مشترکی را در مورد موضوع داشته باشند.

 های ارتباطیباشد زیرا شبکهای شکل میگروهی، آرایش دایره ی آرایش در روش بحثبهترین و مؤثرترین نحوه

 یریزی نشده قرار گیرند. در شیوهمنظم برنامهشده یا ناریزیصورت برنامهتوانند منظم و بهیش میدر این نحوه آرا

کند امّا در روش نامنظم افراد قدرت عمل و منظم، یک نفر بحث را مدیریت و ارتباطات را تنظیم و منظم می

له پایانی نیز انتخاب افراد و تعیین نقش و در مرح نمایند؛اظهارنظر بیشتری دارند و خود بر روند بحث نظارت می

ا هکننده در بحث گروهی بسته به توانمندیکه هریک از افراد مشارکتطوریآنان از جایگاه کلیدی برخوردار است به

 .(13: 0041شده، نقشی را باید بر عهده بگیرند )پورآذر، و اهداف طراحی

 

 تاریخ: مراحل اجرا روش مباحثه محور در دروس ۱ شکل

آموزان را مدیریت کند و های دانشریزی و تهیه امکانات موردنیاز، الزم است که بحثمعلّم تاریخ عالوه بر برنامه

شده هدایت نماید. او همچنین بایستی در بحث سوی اهداف طراحیعنوان تسهیلگر بحث را بهدر جریان بحث به

حبت ازحد صبازنماید، امّا باید دقّت داشته باشد که بیششرکت داشته و با طرح مقدمه و مسئله باب گفتگو را 

محور در بستر  (. با محور قراردادن آموزش مباحثه11نکند تا فرصت بحث به تمام دانش آموزان برسد )همان: 

ای هگرایی در امر تعلیم و تربیت، شاهد لزوم استفاده از روشهای نظریه بازسازیآموزش تاریخ و با بررسی نظریه

 ین آموزشی همچون مباحثه محور در تدریس تاریخ هستیم.نو

 های نظریه بازسازی. آموزش مباحثه محور تاریخ در مؤلفه3-3-2

انتخاب موضوع
فراهم کردن زمینه 

های مشترك 
تاریخی

نحوه آرایش شبکه
های ارتباطی

انتخاب افراد و 
تعیین نقش آنان
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ای هوپرورش باید در قبال مسئولیتپردازان بازسازی معتقدند، آموزشهای اجتماعی: نظریهآگاهی از مسئولیت     

آورد. اد در جریان یادگیری، زمینه رشد اجتماعی را فراهم میتر باشد؛ چرا که خودآگاهی افراجتماعی خودآگاه

تواند درآمد یا منزلت اجتماعی داشته باشد، هر یک از شهروندان گذشته از اینکه هر حرفه یا شغلی به چه میزان می

غل تاریخ ش کنند. بررسیهای دلخواهش ایفا میبا قبول تعهّداتی، نقشی را در راستای نیل جامعه به اهداف و آرمان

ها و وظایف و تأثیر هر یک در بستر تاریخ و در کالس وگو بر روی ابعاد مختلف آندر جوامع مختلف و بحث و گفت

های اجتماعی و اهمیّت دادن به هر آموزان نسبت به آگاهی از مسئولیتتواند در رشد تفکّر انتقادی دانشدرس می

 ها بسیار مؤثر باشد.یک از آن

د ها نبوده بلکه هر فرزندگی مشارکت جویانه: زندگی افراد در جامعه تنها محدود به زندگی شخصی آن توسعه      

های احتمالی برهاند. این مؤلفه تنها در ملزم است، در راستای رشد و تعالی جامعه کوشیده و جامعه را از آسیب

 دموکراسی»گوید: رخ دهد. دیویی می ها اتفاقپذیرد که تعاملی آزاد میان افکار و شخصیتشرایطی شکل می

« چیزی بیش از یک نو حکومت است و در وهله اول، شیوه زندگی مشترک توأم با تفاهم و معاضدت است

اند. بحث در مورد انقالب مشروطه وپرورش به یکدیگرند وابستهتوان گفت دموکراسی و آموزش(. می00:0042)نلر،

وزان آمتواند در رشد تفکّر انتقادی دانشآموزان و در کالس درس میمیان دانشو همچنین انقالب اسالمی ایران، در 

 جویانه بسیار مؤثر باشد.نسبت به توسعه زندگی مشارکت

ای که ها و مدارس باید در جامعه، راهگشای یک جامعه نو باشند؛ جامعهعدالت اجتماعی: آموزشگاه درک تساوی و

م و از آزادی نسبت به بیان اعتقادات خود برخوردارند و این امر جز در تساوی هریک از افراد به حقوق خود احترا

د دلیل وجود اختالف طبقاتی و نبو ها و اعتراضات بزرگ جهان بهآید. بسیاری از انقالبدست نمی و شرایط برابر به

رب را به خود عدالت اجتماعی در ابعاد مختلف صورت گرفته است، همچون: نژادپرستی که هنوز هم جهان غ

تواند در رشد آموزان، میمشغول کرده است. بحث در مورد آپارتاید و نژادپرستی در بعد تاریخی آن، میان دانش

 عدالت اجتماعی بسیار مؤثر باشد. آموزان نسبت به درک تساوی وتفکّر انتقادی دانش

تحول شود، امّا تحوّل صرفاً از طریق عمل گرایان معتقدند جامعه باید ماصالحات اجتماعی: بازسازی تغییر و     

وپرورش است که به صورتی اساسی نگرشی جدید از زندگی مشترک را به سیاسی صورت نگرفته و این آموزش

ترین اقدامات متفکّرین عنوان یکی از مهمسازد. بحث در مورد آموزش مدرن در ایران بهاعضای خود منتقل می

ی قاجاری و امیرکبیر وزیر مظفرالدین شاه به مسئله آموزش نیروهای کارآمد اهزادهمیرزا ش ایرانی و توجّه عباس

آموزان تواند در رشد تفکّر انتقادی دانشآموزان، میجهت اصالح ساختارهای حکومتی و اجتماعی میان دانش

 نسبت به چگونگی تغییر و اصالحات اجتماعی بسیار مؤثر باشد.

توان دریافت که در هر عصری مسئله تمامی آن دوران را تحت تأثیر نظم نوین اجتماعی: با نگاهی به تاریخ می     

قرار داده است، همچون جهان کنونی ما که در غالبی از فضای اینترنتی و اطالعاتی محسوب شده است. همچنان 

ک نظم اجتماعی نو متعهّد سازد؛ نظمی که در وپرورش باید خود را به ایجاد یکه در مؤلفه قبلی ذکر شد، آموزش
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( 0440-040۱دهد. بحث در مورد جنگ سرد )بطن خود ضمن حفظ دموکراسی اصیل به رشد خود ادامه می

تواند در رشد تفکّر انتقادی دانش آموزان، میترین حوادث تاریخی قرن بیستم میان دانشعنوان یکی از بزرگبه

 گیری نظم نوین اجتماعی بسیار مؤثر باشد.آموزان نسبت به چگونگی شکل

 حال، بررسی زمان هایتمّدن با هاآن مقایسه و هاتمدّن انحطاط و گیریاوج ظهور، علل نهایت مقایسه در      

 تفکّر رشد آن تبعبه و تاریخ در مردم فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، زندگی بر نامناسب سیاسی راهبردهای تأثیر

 آموزانشدان انتقادی تفکّر رشد و تاریخ بستر در ادیان دولت، بررسی هایگذاریسیاست به نسبت افراد انتقادی

 تعصبانهم سوگیری عدم و تاریخ بستر در دینی مطالب کورکورانه پذیرش عدم و ادیان بررسی و تحلیل به نسبت

 جایبه آموزاندانش شدن جانشین معنای به تاریخی، هایشخصیت دینی، بازسازی عقاید از دفاع جهت در

بهتر و هزاران مثال دیگر که با استفاده از روش  جهانی ساخت و تاریخ مسیر تغییر آن تبعبه و بزرگ سیاستمداران

مباحثه محور در بستر علوم تاریخی، قابلیّت فراوانی در رشد تفکّر انتقادی در ابعاد گوناگون نظریات مختلف آموزشی 

 باشد.دارا می

توان عنوان کرد که آموزش مباحثه محور با توجه شرایط عدم قطعیت در علوم انسانی و ارزیابی کلی میدر     

های اجرایی خود مبتنی بر نظریه بازسازی اجتماعی، قابلیّت بسیار باالیی در رشد بخصوص درس تاریخ با مؤلفه

 جو دارد.تفکّر انتقادی و پرورش شهروندانی مشارکت

 

گیری و رشد تفکّر انتقادی از منظر نظریه هایی از تدریس مباحثه محور دروس تاریخ در شکلمونه: ن0 شکل

 گراییبازسازی

بازسازی گرایی

آگاهی از مسئولیت های 
اجتماعی 

زندگی مشارکتتوسعه
جویانه

تساوی وعدالت درك
اجتماعی

و اصالحات تغییر
اجتماعی

نوین اجتماعینظم

مباحثه محور تاریخآموزش

بحث درباره تاریخ شغل ها و تاثیرات آنها

بحث درباره تاریخ انقالب مشروطه و انقالب اسالمی

بحث درباره تاریخ آپارتاید

بحث درباره تاریخ آموزش مدرن در ایران 

بحث درباره اوضاع جهان در جنگ سرد
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 گیری. نتیجه3

ای همحور تاریخ در رشد تفکّر انتقادی با تأکید بر مؤلفه تحقیق حاضر باهدف بررسی نقش تدریس مباحثه     

 اهیآموزان در جهت آگگرفت. بدون شک تقویت تفکّر انتقادی دانشگرایی در آموزش صورت نظریه فکری بازسازی

 اصالحات و اجتماعی، تغییر مفهوم عدالت مشارکت جویانه، درک زندگی اجتماعی، توسعه هایمسئولیت از

اجتماعی، بدون توجّه به دروس مناسب برای تدریس و همچنین غفلت از  نوین اجتماعی، درک و فهم نظم

های مختلف در خصوص تدریس بخش نخواهد بود. با توجه به نظریهر دروس متناسب، نتیجههای تدریس دروش

های تدریس آن در ایران پرداخته شد ها و چالشتاریخ ابتدا به تعریف آموزش تاریخ و فواید آن و همچنین بحران

ازی، س به فرآیند شاخصو سپس تفکّر انتقادی و نظریه بازسازی در آموزش موردبررسی قرارگرفته و با توجّه 

 های روش مباحثه تاریخها موردتوجه قرار گرفت. در نهایت نیز با بررسی آثار و پیامدتعریف عملیاتی هر یک از آن

به نقش آن در روند رشد تفکّر انتقادی بر اساس نظریه مذکور پرداخته شد. پژوهش حاضر با بررسی موارد ذکر 

 ای با افکاری نقادانه بوده و دروسمع در دنیای امروزه به دنبال تربیت جامعهشده به این نتیجه دست یافت که جوا

بنابراین جوامع در جهت تربیت شهروندانی با میزان جامعه  کند؛تاریخی نقش چشمگیری را در این فرآیند ایفا می

های درس تاریخ کالسمحور در های نوین تدریس ازجمله روش تدریس مباحثهپذیری باال نیازمند رجوع به روش

های بسیاری چه در غالب سنّتی و چه در غالب نوین برای افزایش تفکّر باشند. این نوع از روش تدریس ظرفیتمی

های جدید باشد. این روش با استفاده از قالباجتماعی را دارا می اصالح و تغییر انتقادی افراد در جهت بازسازی

رزیابی، ا اندیشه، خود خالقیت و استدالل های بسیاری همچون: تقویتقابلیتتکنولوژی و رویکردهای نوین دارای 

درس بوده و با استفاده از بستر  کالس به نبودن دیگران، محدود تفکّرات در شدن فراگیران، سهیم شدن فعالتر

ال ح. با اینگرایی به اهدف خود ایفا کندبازسازی تواند، نقش بسیار پررنگی را در جهت نیل نظریهتاریخ می

ای هبرای تکوین و رشد تدریس تاریخ با روش هامحدویدیت امکانات آموزشی در کشورمان یکی از بزرگترین چالش

باشد. نتیجه حاصل از این پژوهش این های جدید همچون فضای مجازی و آموزش الکترونیکی مینوین در بستر

 تقابلیّ اجتماعی، بازسازی نظریه بر مبتنی خود اجرایی هایمؤلفه با تاریخ است که آموزش مباحثه محور دروس

 با رویکردی سازنده دارد. انتقادی تفکّر رشد در باالیی بسیار
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abstract 

Today, more than ever, there is a need to pay more attention to the courses related to 

the teaching of history in various educational dimensions. Meanwhile, the tendency 

to use different scenarios in teaching methods is necessary and inevitable. unlike 

traditional methods of teaching history, in reflection-based methods that are formed 

with the focus on discussion, information is not transmitted directly, but people are 

forced to think through stages and at each stage of education to Problem discovery 

or problem solving are guided. In this regard, theories of social reconstruction in 

education, emphasizing the need to reform and develop social life by relying on an 

open participatory space and freely express their views and ideas to form and develop 

critical thinking in students. In response to the article's question about the role of 

history-based teaching education in the development of critical thinking based on the 

components of reconstruction theories, the validity of the hypothesis of the effects of 

using the discussion-based teaching method of historical courses on the development 

of students' critical thinking based on the components of social Reconstructionist 

theories is confirmed. The components of social Reconstructionist theories are 

endorsed. Based on this, the article is presented using a qualitative, analytical 

descriptive method And with the help of purposeful sampling in using the opinions 

of experts and professors in the field of history and social sciences in the form of an 

elite statistical community   It shows that the discussion-oriented teaching of 

historical lessons plays an important role in increasing students' critical thinking 

based on the components of reconstruction theories. 

Key words: History teaching, Discussion-oriented teaching, Critical thinking, 

Reconstructivism. 

 


