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  :چكيده

اطالعـات و مفـاهيم انتزاعـي و    براي كمـك بـه دانـش آمـوزان در درك      1ها توانند از آنالوژي دانند كه مي يبسياري از دبيران شيمي م

. هاي زيادي ايجـاد كننـد   توانند سردرگمي ها مي دانند كه آنالوژي موزان  شيمي ميهم چنين بسياري از دانش آ. برانگيز كمك كنند چالش

مثل  ها جهت تدريس مفاهيم انتزاعي ژيمخصوصاً اينكه، آنالو. آيند ها بخش مهمي از آموزش شيمي به شمار مي ژياي اخير آنالوه در سال

ها نقش اصلي در درك موضوعات و مفاهيم  ژيبنابراين، آنالو. شوند هاي شيميايي استفاده مي اي ماده و تعادل ي شيميايي، حالت ذره موازنه

در هـا   بررسـي مزايـا و معايـب بـالقوه اسـتفاده از آنـالوژي      : هدف اين مطالعه و فراتحليل مقاالت علمي عبارتست از. كنند مي ءپيچيده ايفا

به اين منظور بيش از هفتاد مقاله معتبر بـا   .باشد ها مي وين و كارآمد براي تدريس آنالوژيهاي ن هاي درس شيمي و استفاده از مدل كالس

هـا   ژيشود كه اسـتفاده از آنـالو   ي اين مطالعه، چنين برداشت مي به عنوان نتيجه. محتوا مورد بررسي قرار گرفت روش متا آناليز و تحليل 

هـا و تصـورات غلـط موجـود در      ها كژفهمي تفاده از برخي آنالوژياس .توانند موثر باشند د روند يادگيري در آموزش شيمي ميجهت پيشبر

دهي تفكرشـان دربـاره عنـاوين داده    در تجسم مفاهيم انتزاعي، سـازمان  توانند به شاگردان ها مي يآنالوژ.ذهن فراگيران را كاهش مي دهند

 .شده و يادگيري معنادار كمك كرده و سبب انگيزش و تشويق شاگردان به يادگيري شوند

  

  آنالوژي ، آموزش شيمي ، مفاهيم انتزاعي ، تغيير مفاهيم : كليد واژگان
 

  :مقدمه 

ما در جهاني از تـازگي هميشـگي   . حاكم است ها انسان  روزمرهها و داليل   آگاهانه ما از شباهتها، بر هستي و توجيهدرك يا عدم درك 

هـاي قبلـي    شبيه موقعيـت  ، شويم با آنها مواجه مي در زندگي هايي كه  هيچ يك از موقعيت .)1997، 2جنتنر و هاليوك. (كنيم زندگي مي

حـال و   ،هـاي گذشـته   و بر معنـاي درك شـباهتها بـين موقعيـت     ها براساس توانايي و زندگي، در جهان ا براي يادگيرينيست و توانايي م

امكان ايجـاد   هستند زيرا مهمها  آنالوژي. باشد ، ميآمده هاي فعلي بدست  هاي گذشته براي اداره موقعيت استفاده از دانشي كه از موقعيت

، بـويژه در ايجـاد   آنـالوژي پتانسـيل يـك    .دهنـد  ئل، ايجاد توضيحات يا بحث كردن ميحل مسا نظير  هايي را براي اهداف مختلف شباهت

د، اسـتفاده از  هسـتن  آشـنا  از قبـل  مفاهيمي كهمقايسه آنها با  براي دانش آموزان هستند و درك و فهم كه قابل جديد مفاهيم توضيحات 

  .ستكرده ابراي اهداف آموزشي تبديل  وكارا مفيد يرا به ابزارآنالوژي 

. و فهـم كننـد  انتزاعي يا سخت را با استفاده از يك شباهت و مقايسه قابل درك  يمهامفتوانند  مي درس هاي در كالسمعلمان شيمي  

ا تجربيـات  بـ مفـاهيم شـيمي   شود مگر اينكه  نميميسر  آسان آنها  ككه در برانگيز هستند  شيمي پر از مفاهيم انتزاعي يا چالشدروس 

و  هـاي غلـط   كننـد كـه بـر برداشـت     كمـك مـي  دانـش آمـوزان   مسير تفكر را روشن كرده و به  هاي موثر آنالوژي .ردندروزمره ما مرتبط گ

  .دهند آموزش ميبه شاگردان فائق آيند و روشهاي تجسم مفاهيم انتزاعي را  3ها فهمي كژ

نـد   توان مي حالت در بهترين و  كنند درك نميمعلمان را هاي  آنالوژيكه  آموزش مي بينند يهاي در كالس دانش آموزان از طرف ديگر 

را سـردرگم و   ها دانش آمـوزان  حالت اين آنالوژيدر بدترين  باشدو درس مي اتالف وقت كالس زيرا ندرا فراموش كن ها  اين چنين آنالوژي
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2
 Gentner and Holyoak 
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را درك نمـي  بكار رفته توسط دبيـران   يها نالوژيدانش آموزان آها  در برخي كالس .دارد باز ميدرسي يا از يادگيري مفاهيم و گمراه كرده 

و مـدرس   دارد ارائه  شده در كالس باز مـي  و مفاهيم آنها را از گوش دادن و يادگيري ديگر اطالعات ،سردرگمي آنها درباره آنالوژيكنند و

بـا ايـن   . انـدازد  ه تعويق مـي دگيري را بياآنالوژي در نتيجه ، . ت را دوباره بررسي و توضيح دهدشود مفاهيمي كه درك نشده اس مجبور مي

  .كنند ها استفاده مي آنالوژي ازبرانگيز   حال برخي دبيران  براي كمك به شاگردان در درك مفاهيم انتزاعي و چالش

ا باشـد ؟ آيـ   ها در چه چيز مي تفاوت بين آنالوژي .باشند ها مي تر از ديگر آنالوژيان مؤثردر كمك به شاگردها  با اين حال برخي آنالوژي

هاي  بكـار رفتـه توسـط     لوژي؟ با وجود اينكه هيچ تضميني در درك آناهاي  بكار رفته وجود دارد براي اطمينان از موفقيت آنالوژيروشي 

در مرتبـه اول الزم  . ايي آنالوژي ها را بهبـود بخشـيد   ها مي توان اثربخشي و كار ها و شيوه دارد اما با استفاده از برخي گامشاگردان وجود ن

آنـالوژي  اي در اسـتفاده از يـك    موقعيتهاي آموزشي موثر است و چه مزايا و معايب بـالقوه  كدام ت كه بدانيد  يك آنالوژي چيست و دراس

  .وجود دارد
  

  چيست؟آنالوژي يك 

در . ا براي فردآشن يكي نا آشنا و ديگري: يك مقايسه سريع و واضح بين دو رشته و يا قلمرو تعريف شودتواند به عنوان  يك آنالوژي مي

شـود كـه اسـاس و     يي آشنا بعنوان وسيله، پايه، منبع و يا آنالوگ ناميده مـ  رشته وشود ي نا آشنا به عنوان هدف تعيين مي حالي كه رشته

 .هدف اصلي، مقايسه هدف با آنالوگ است و اينكه درك راحتي از هدف داشته باشيم چرا كـه آنـالوگ بـراي فـرد آشـنا اسـت      . منبع است

توپي هل دادن به  "شيميايي را  هاي شيمي فراهم كردن انرژي فعالسازي موردنياز براي وقوع يك واكنش كالس بسياري ازدر وان مثالبعن

دهـد   را به بـاالي تپـه هـل مـي     توپ ي كهشود در اين مثال فرد شباهت داده مي " تپهطرف ديگرآن به قبل از انداختن از يك طرف تپه  

قـرار دادن  بـا   ابسـتر وسوكنش آنزيم  بيوشيمي، برهمكتاب هاي مشابهاً در . را بيان مي كندفعالسازي مفهوم هدف  مفهوم مقايسه و انرژي

مفهـوم   قفل نشـانگر و قرار دادن كليد در هدف مفهوم بيانگر  ابستروسبا شود كه در آن برهم كنش آنزيم قفل مقايسه مييك كليد در يك 

نيسـت   قلمـرو مقايسه بين دو  فقط ژيآنالويك . باشد سازي بيش از اندازه مي ا يك مقايسه است سادهتنه آنالوژياينكه بيان  .مقايسه است

) 1989( 1جنتـر ايـده  براسـاس  . شود تعريف مي دهد ارتباط ميكه با توجه به هدف آن و نوع اطالعاتي كه  بلكه نوع خاصي از مقايسه است

بر قرار مـي   ارتباطهدف  قلمرومقايسه و قلمرو در موضوع يك ميان  در سيستمي كه ندمان .دو قلمرو است  در دانشآنالوژي ، نقشه اي از 

  . )2،1996ماسون و سورزيو(باشد كمتر آشنا مي قلمروبه  قلمرو آشنا انتقال سيستمي از روابط از آنالوژي هدف يك بنابر اين  .كند

ي انترك دارا هسـتند كمتـر از زمـاني اسـت كـه همپوشـ      و هـدف بطـور مشـ    قلمروهاي آنـالوگ كه ويژگيهايي در آنالوژي قدرت يك 

سوبسترا تنها در اين نيست كـه قفـل    و ، قدرت تشابه قفل و كليد براي آنزيمبعنوان مثال . دهد رخ مي قلمروبين دو ارتباطي ساختارهاي 

مثالً شـكل كليـد مـتمم    (قفل و كليد در اين است كه روابط بين  ويژه  آنالوژي  يكقدرت . كند عمل ميمثل آنزيم و كليد مثل سوبسترا 

شكل سوبسترا مـتمم شـكل آنـزيم اسـت و     (نظير روابط بين آنزيم و سوبسترا است  )داخل قفل مي رود شكل قفل است و بخشي از كليد

  ).بخشي از سوبسترا متناسب براي داخل آنزيم است

  ؟هستندمفيد  آموزشيهاي  براي محيطها  آنالوژيآيا 

هـا   برخي آنالوژيبودن  سودمندنتايج تحقيق درباره  ،شيمي وجود دارد درس در كالسهاي ها  آنالوژياستفاده از  كمي درباره اتتحقيق

در  نتـايج خـوبي   آنالوژي هـا  اند كه استفاده از  گزارش كردهبسياري از مطالعات  .)1999،  3بيل( باشد مي داراي ابهاماتي شيميآموزش در

مفـاهيم تـدريس    نشان داد كه دانش آموزان 1996در سال 4تري گاست و هاريسون  توسط انجام شده مطالعات. آموزش و يادگيري دارند

  . شده از طريق آنالوژي و مفاهيم آنالوگ و هدف را در بحث نورشناسي درك كرده اند

 در ايـن پـژوهش  ). 1990،  5سـامول (دانش آمـوزان مـوثر اسـت    بر يادگيري آنالوژي ها اند كه استفاده از  مطالعات ديگر گزارش كرده

نيـز  آنـالوژي  به نيمي از شاگردان در مطالعه آنها عالوه بـر دروس معمـولي،   . دادندشيمي مقدماتي مورد مطالعه قرار را در درس شاگردان 

ان در پايان ترم هر شـاگرد يـك امتحـ   . امتحاني برگزار گرديداضطراب رياضي، توانايي توجيه و قدرت تجسم  و براي سنجش  تدريس شد

                                                
1
 Gentner 

2
 Mason , Sorzio 

3Beall  
4
 Harrison Treagast و   ،  

5
 Samuel 
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 .دهنـد  تطبيق آنالوژي هاي مربوطه شيميايي را با  شاگردان خواسته شد تا مفاهيم را تجربه كرد كه در آنها ازتطبيقي امتحان  يكنهايي و

  .هاي حاوي پرتقال را با گاز نئون مقايسه مي كند  سواالت تطبيقي زير كيسه ،بعنوان مثال

2410603پرتقال چقدر است؟ جرم  عدد 120وزن  -1   باشد؟ مي مقداراتم نئون چه  /×

  نئون چقدر خواهد بود؟  رم،جمول نئون داشته باشيد  25/0كيسه پرتقال چقدر است؟ اگر شما  4وزن  -2

 نشـان داد كـه شـاگردان گـروه    پس آزمون هر دو گـروه  حال نمرات  با اين. دو گروه وجود نداشت پيش آزمون هيچ تفاوتي در نمرات 

گـروه  دهـد كـه شـاگردان     ها نشـان مـي   تحليل دادهتجزيه و . آنالوژي ها استفاده كردندهاي تجسمي خوبي را داشتند از كه مهارتآزمايش 

برخـي   .)1990سـاموئل،  (شـوند  مـي در تمرينـات و مسـائل   حل كنندگان موفقتري استفاده از آنالوژي ها  وبا حل مسائل جانبي آزمايش 

 واقع شـده و سـبب   براي شاگردان خاصي مؤثرها  آنالوژيشوند يا  ت شرايط خاصي مفيد واقع ميتحها  دهد كه آنالوژي ها نشان مي پژوهش

  .مي شوندبهبود يادگيري 

  ؟سودمند هستند خاصي يطتحت شرا يادگيري ارتقاء در تنها ها  يا آنالوژيآ

يـا از نظـر مفهـومي     و ر مـي باشـند   مـؤث  هستند 1كه انتزاعي يدر آموزش مفاهيمآنالوژي ها دهند كه  بسياري نشان مياي ه پژوهش

ست اطالعات اضافي براي شاگردان به حساب ا ساده باشند، ممكن درك كردن اگر مفاهيم هدف براي ). 1993، 2كاردينال  ( هستنددشوار

. داشـته باشـد  مفيدي بـر يـادگيري    ست كه اثراتا بخاطر تازگي و دشواري تجسم مطالب ممكنآنالوژي ها اما در شيمي، استفاده از . آيد

) 1986(گيبـل و سـاموئل   . بكـار رونـد  آنـالوژي  شـدن يـك    كارآمدبراي  بايد خاصي آموزشي معيارهاي .)1996، هاريسون و تري گاست(

آنالوژي استفاده از معتقد هستند كه محققان برخي از .درك كنندكه شاگردان آنها را خوب سودمند هستند وقتي  آنالوژي ها دريافتند كه 

دبيـران   .)1991گيلـين،  (كننـد   را تعيين و آنالوگ هدف ميان  تفاوت هاي وضوح شباهتها و ه معلمان بقابل استفاده هستند كه وقتي ها 

  .هدايت كنندشباهت ها ها و  را با مشخص كردن اين مقايسه توانند شاگردان حتي مي

  ؟شوند مند مي بهره ها  آنالوژياز  آموزان شيمي دانش نوع  كدام

. ست براي همه شاگردان مفيـد نباشـد  ا هم ممكن بخوآنالوژي  حتي يك  .مفيد نيستندا ه آنالوژيدهند كه همه  نشان ميتحقيقات 

دانلـي  مطالعـات  . باشـد  تـر مـي   بـراي شـاگردان كـم مهـارت مفيـدتر از شـاگردان زرنـگ        آنالوژي ها كه نشان مي دهند  تامطالعبرخي 

 .بيشتر مفيدتر از شاگردان تواناتر اسـت رياضي اضطراب براي شاگردان داراي مهارت كمتر و  آنالوژي هانشان داد كه آموزش  )1993(ذيل

 آنـالوژي   كه در آن صورت بكـارگيري باشند   تر قبل از آموزش با آنالوژي ها درك خوبي داشته چنين ممكن است كه شاگردان پرمهارت هم

  .كند از مفاهيم ايجاد نمي دانش آموزان پيشرفت چشمگيري در درك 

تر نسبت بـه   براي شاگردان ضعيف ها  آنالوژيبودن بيشتر سودمند كه برخي معلمان معتقدند كه بدون توجه به دهد  نشان مي شواهد

بـا معلمـان    كـه  وقتـي . اسـتفاده شـود  هستند تر  بيشتري براي شاگرداني كه به نظرشان ضعيفهاي   بايست آنالوژي ميتر،  قويشاگردان 

كنند توانايي  بيشتري براي شاگرداني كه فكر مي هاي  آنالوژياز هستند  شد، آنها اعالم كردند كه مايلمصاحبه ها  آنالوژي درباره استفاده از

  .)1996،  3ژارمن(استفاده كنند دارند ، توجيه كمتري نسبت به شاگردان قويتر 

  . گي داشته باشدست به آشنايي شاگردان با عنوان مورد تدريس بستا مفيد بودن يك مقايسه ممكن

  گرفتنـد   ياد ميم علمي ناآشنايي را يهامشاهده شد كه در آن شاگرداني كه مف) 1993(4و مك دانيل  دونلي نتايج متناقضي در مطالعة

  .نددشدو گروه تقسيم ه ب

 آنـالوژي  آنهـا   راي بـ كـه  مبتدي شاگردان . دوم از طريق روش عادي انجام  شدگروه راي ب و ،از طريق آنالوژي يك گروه تدريسراي ب

: توانـد بـا بيـان اينكـه     نلـي و مـك دانيـل مـي    دوناسازگاري آشكار بين نتايج حاصـل از  . تدريس شد عملكرد بهتري از گروه ديگر داشتند

 ديدانش آموزان مبتـ اما آنالوژي ها نسبت به دانش آموزان مبتدي مي باشند تر از  قادر به تشخيص و استفاده آسانآموزان مجرب  دانش«

در شناسايي دانـش   چالش معلمانلذا  .، قابل توجيه باشد»ياد بگيرنددانش آموزان مجرب از آنالوژي ها بهتر ست كه با استفاده از ا ممكن
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توانايي هـاي  در هر حال شاگرداني با . باشد ها مي آنالوژي و استفاده ازمفاهيم   در دركمبتديان كمك به چگونگي تعيين آموزان تازه كار ، 

  .تازگي دارد گردانشااين  اطالعات ارائه شده برايزيرا كه توانند در يك زمينه تازه كار محسوب شوند  ميستدالل باال ا
  

  آنالوژي بالقوه  و مثبت  هاي مفيد نقش

العـات  ط دادن اطابـ تراهاي آموزشي براي كمك به شاگردان در درك اطالعات جديد در قالب اطالعات آشنا و  در محيطاغلب آنالوژي 

وقتـي  » شـود  دانش در ذهن فراگيـران ايجـاد مـي   « به نظر پژوهشگران . )1999،  1بيل( روند بكار مي پيشين اختارهاي دانش سجديد با 

هـا   آنـالوژي اي اين  و ماهيت مقايسهداده شان معنا  دهند به دنبال اين هستند كه به اطالعات در حال يادگيري دانش را شكل مي فراگيران

يادگيري معنادار، دانش جديد را  كنند كه افراد بايد براي بيان مي) 1978(2، نواك و هانيسان زوبلآ. دهد  ارتقاء ميعنادار آنها را يادگيري م

ناآشـنا در  بـه اطالعـات   قلمـرو آنـالوگ   را در آشنا با ماهيت ويژه خود اطالعات  ها  آنالوژي. ، ارتباط دهندستنددان به مفاهيمي كه قبالً مي

يك آنالوژي  ارتباط ساده ميان دو . ستا آنعبارت هاي موضوعي كند  را آسان ميآنالوژي آن چيزي كه كار . دهند ارتباط ميهدف   قلمرو

يك الگـو از  . نايي يكساني بين آنها وجود داردهاي موضوعي متفاوتي دارند اما ارتباط مع كه الگوها آيتم، دهد الگوي موضوعي را نمايش مي

ناآشنا آيتم هاي به  آيتم هاي موضوعي آشنا و الگوهاي آنها را از يي آموزند كه روابط معنا شاگردان مي. است  جديدديگري ولي  قبل آشنا

  .مي كنند ء ها در ارتقاء يادگيري معنا دار ايفا نقش هاي متعددي وجود دارد كه آنالوژي.منتقل كنند آنها و الگوهاي

اطالعـات را   تـا كننـد   به شـاگردان كمـك مـي   ها  آنالوژياول، . كردن يادگيري معنادار دارندها در بهتر  چندين نقش هست كه مقايسه

بـراي اطالعـات   حافظـه  به مرتب كردن حافظه موجود و آماده كـردن   ها  آنالوژي. بنگرند منظر جديديسازماندهي كنند يا اطالعات را از 

  . كنند مي  جديد كمك

و هاي آنـالوگ  قلمروهاي ويژه بين  هدف به اطالعات تحت آموزش يا تفاوت قلمروشخصات بارز چنين با جلب توجه به م همها  آنالوژي

را بـا  ها آشنا سـازند و آشـنا   قبليبه دانش  آنهاارتباط دادن ها را با  توانند ناآشناها و تازه مي آنالوژي ها. كنند ساختاري را ايجاد مي ، هدف

  . نگاه به بعد ديگري به ناآشنا تبديل كنند

وقتـي  . هـاي غيرقابـل مشـاهده كمـك كننـد      ست  به شاگردان در تجسم مفاهيم انتزاعي، ترتيب بزرگي يـا پديـده  ا ممكنآنالوژي ها 

را فراهم كنند كه شاگردان هنگام تفكر درباره اطالعـات چـالش برانگيـز      مرجع عينييك توانند  مي ،ها اين توانايي را داشته باشند يآنالوژ

  . ) 3،1993بروان. (برند كار ميب آنها را انتزاعي

برابـر   100000اتم حـدوداً   هكاين . ستا درك اندازه نسبي يك اتم و هسته آنمبتدي يكي از مفاهيم دشوار براي يك شاگرد شيمي 

ـ  بزرگتر از هسته است ممكن است هيچ حقيقت فيزيكي را در خود نداشته باشد با اين ا انـدازه  حال مقايسه اندازه نسبي يك هسته و اتم ب

  .نشان دهداتم ست به شاگردان راهي را براي تجسم مفهوم ا  نسبي يك تكه مرمر يا كاشي در استاديوم فوتبال ممكن

تواند منجر به فعاليت بيشتر شاگردان  مي آنالوژي هااستفاده از  .را در يادگيري معنادار داشته باشند 4زشتوانند نقش انگي ميها  آنالوژي

آنـالوژي  برابر احتمال بيشتري دارد كه به زبان آشـناي   چهارو يا  سهكند كه شاگردان  تأكيد مي )1994(لمك . درس شودو تعامل آنها با 

هسـتند  تواند به شاگرداني كه با اصـطالحات علمـي ناآشـنا     مي آنالوژي زبان آشناي يك چنين  هم. از زبان علمي ناآشنا توجه كنند تربيش

  .ارائه بدهندهدف  اهيمتعامل با مف ان وشاگرد براي بيان دركرا روشي 

انگيـزه و فعاليـت بيشـتر شـاگردان     ايجاد داستاني منجر به  آنالوژي هايتر كند و استفاده از  تواند زبان علمي را ساده ميآنالوژي زبان 

ل مسئله در آن زمينه موضوعي انگيزه نه تنها محصول عالقه شاگردان به موضوع است بلكه حاصل اعتقاد آنها به درك موفق يا ح. شود مي

  .اثر بگذارندش و درگيري توانند بر هر دو عامل انگيز ها مي آنالوژي  .نيز هست

بويژه آنهـايي كـه اطالعـات جديـد را بـا تجـارب دنيـاي واقعـي          هستند توانند موارد جديدي را كه براي شاگردان جالب مي ها آنالوژي

. شـان افـزايش دهنـد    هـاي حـل مسـئله    توانند اعتقاد شاگردان را دربـاره توانـايي   چنين مي آنها هم. كنند، ايجاد كنند شاگردان مرتبط مي

هايشـان   اما اعتقاد آنها به توانائي. ن تصور كننداي جديد يا درك اطالعات تازه ناتوا ست كه در ابتدا خود را در حل مسئلها شاگردان ممكن
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توانستند بخوبي آنرا درك كنند  كه مي شاگردان به يك مسئله يا اطالعات قبليآنالوژي  مسئله يا اطالعات جديد با كند كه  تغيير ميوقتي 

  .) 11993،ينتريچ، ماركس و بويل پ(مرتبط شود، 

و  هـاي غلـط   با كمك به شاگردان در غلبـه بـر برداشـت   ويم هاتغيير مفدر ارتقاي  را تعددي هاي م توانند نقش مي ها آنالوژي سرانجام،

م را رد نمـوده،  كنند تا خطاهاي عقايد فعلي را تشخيص داده و آن مفاهي به شاگردان كمك ميها  آنالوژي. كنند ءموجود ايفا ها ي كژفهمي

ست عقايد جديد را با مربوط كردن ا ممكنآنالوژي ها . ست ا راستا عه علمي همپذيرند كه با مفاهيم پذيرفته شده جاممفاهيم جديدي را ب

را ط دهند توانايي درك آن اطالعـات  ارتبا اگر شاگردان بتوانند اطالعات جديد را به دانش قبلي. اطالعات آشناي قبلي قابل درك سازند هب

  .آورند باشد را بدست مي مي يمهامفم براي تغيير ط الزرآنها را با واقعيت كه ش بيان خود و درك و سازگار كردن اب

را بـراي   »ي ارتباط دهنـده هاآنالوژياستراتژي «) 1989(براون و كلمنت . مهمي دارند نقش اهيمچندگانه نيز در تغيير مفهاي  آنالوژي

 يك كوشند كه مفاهيم غلط را با پرسيدن معلمان با اين استراتژي در ابتدا مي. ايجاد كردندها  فائق آمدن بر كژ فهميكمك به شاگردان در 

را ايجـاد  و آنالوژي كوشند تا رابطه شباهت  بينند و مي مي آنالوگدهند كه بعنوان  آنها سپس موردي را نشان مي. سؤال هدف آشكار سازند

 آنـالوژي معلمـان   ،تقـل نكننـد  را با موقعيت هدف نبينند و دانش را از اولي بـه دومـي من   آنالوگاگر شاگردان نحوه كاربرد موقعيت . كنند

يابد تـا شـاگردان    اين فرايند همچنان ادامه مي. كنند گيرد، مطرح مي اول و مفهوم هدف قرار مي آنالوگديگري را كه از نظر مفهومي بين 

اگـر  .كننـد اول بـه موقعيـت هـدف منتقـل      آنـالوگ و دانش را از موقعيـت   ك كننداول و مفهوم هدف را در ژيآنالو ميانت هبتوانند شبا

  .دهند فهمند و دركشان را از مفهوم هدف تغيير مي ميآنالوژي را مفهوم  ،اوليه همساني ببينند آنالوگشاگردان بين هدف و 
  

  آنالوژي نتايج منفي بالقوه استفاده از 

كـه معلمـان از    توانـد اثـر منفـي هـم داشـته باشـد در صـورتي        هر روش تدريس ديگري مي درس مانند در كالسآنالوژي استفاده از 

اما حداقل برخي از اين اثـرات  . قابل اجتناب استبرخي از اين اثرات منفي استفاده كنند آنالوژي ها هنگام تدريس ويژه اي هاي  راهنمايي

را ي آنالوژشاگرد ممكن است يك هم معلم و  همبا اينكه . برند ممكن است رخ دهندمي ها را بكار  منفي حتي وقتي معلمان اين راهنمايي

ممكن است در صورت داشتن دركي از مفهوم هدف تحـت تـدريس، اطالعـات زائـدي     آنالوژي براي يادگيري اطالعات جديد مفيد بدانند، 

. قصـد انتقـالش را دارد   آنالوژي اطالعاتي كه گرفتن بدون در نظرروي بياورند  آنالوژي شاگردان ممكن است به استفاده مكانيكي از  .باشد

بخشي از استفاده مكانيكي از آنالوژي ممكن اسـت بخـاطر شـاگرداني     .است به سؤال امتحاني با يك آنالوژي پاسخ دهد يك شاگرد ممكن

هـاي   را به ياد بياورند زيرا  آنالوژيكه آنالوژي آشنايي لذا سعي مي كنند باشد كه مايل به صرف وقت جهت يادگيري يك مفهوم نيستند، 

  .ها درك و فهميده نشوند دان فراهم كنند، حتي اگر آنالوژيدرستي را براي سؤاالت امتحاني شاگرتوانند پاسخ هاي  آشنا اغلب مي

هرگـز  آنـالوژي  يـك  . از واقعيت باشـد آنالوژي ممكن است بخاطر ناتواني شاگردان در تميز آنالوژي استفاده مكانيكي از يك هم چنين 

كـافي دربـاره   ه انـدازه  متأسفانه، شاگردان معموالً ب. باشد مي هايي محدوديتراي آنالوژي داهر . دهد بطور كامل مفهوم هدف را توضيح نمي

را بعنـوان عبـارت واقعـي دربـاره      آنالوژي به همين علت ممكن است توضيح  .درك كنندتا آن محدوديتها را اطالعات ندارند مفهوم هدف 

  . كار ببرند، آنرا بآنالوژيغلط با استفاده نابجا از مفهوم هدف بپذيرند يا به 

توانند برداشـتهاي غلطـي را دربـارة محـدودة      برند، مي به محدودة هدف بكار مي آنالوژي ربط را از محدودة  وقتي شاگردان مفاهيم بي

در نهايت با اينكه يكي از اهداف يك آنالوژي كمك به شاگردان در يـادگيري معنـادار يـك مفهـوم بـا ارتبـاط دادن آن        .هدف ايجاد كنند

حدود با دانش قبلي شاگردان است، استفاده از يك آنالوژي ممكن است كه توانايي شاگردان را در ايجاد درك عميقي از آن مفهوم ممفهوم 

عنـوان  ه براي انتقال اطالعات دربارة موضوع خاص بكار رود، شاگردان ممكن است توضيح آنالوژي معلمان را بوقتي تنها يك آنالوژي . كند

  .ا الزم براي موضوع داده شده بپذيرندممكن ي توضيحتنها 

گـرايش زيـادي در    ،دهنـد  جديـدي را شـكل مـي   اهيم مفـ  ، بـراي درك كامـل  به صورت اساسي ساده به ندرت آنالوژي هاي با اينكه 

ا هـ  آنـالوژي . نـد نهاي مفهوم جديد كـه بـه مفـاهيم قـديمي مربـوط اسـت محـدود ك        آن جنبهبه تنها را هست تا درك خود ها  يادگيرنده

شايد براي شـاگردان آسـانتر باشـد كـه بـه       .دهند تنزلتر  آشناتر و سادهآنالوژي مفاهيم پيچيده را به هسته فريب داده تا يادگيرندگان را 

  .آشنا فكر كنند تا وقت خود را صرف يادگيري توضيح جديد يا ايجاد يك درك صحيح از آن مفهوم نمايندآنالوژي توضيح يك مفهوم با 
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  زشيمدلهاي آمو

توانـد   از آنهـا مـي  نادرسـت  اسـتفاده   دانش شاگردان و اطالعات جديد برقرار كنند ولي ميان ارتباطات مفهومي را توانند  ها مي مقايسه

كه معلمان اغلب بطـور خودجـوش و    اند اي نشان داده مطالعات مشاهده .مفاهيم هدف سوق دهددرباره اشتباه شاگردان را به ايجاد نظرات 

راهنمـايي  آنالوژي هـا  معلمان براي آموزش اگر به اند كه  پيشنهاد كرده تعدادي از پژوهشگران . كنند استفاده ميهاآنالوژي از ه بدون برنام

براي نمايش و ارائه آنالوژي ها از سه مدل آموزشي استفاده مي شـود   .را انجام دهندآنالوژي ها از  و سودمندي توانند استفاده بهتر ميشود 

  ).تمركز، عمل، انعكاس( 3FAR رمدل فا )ج) GMAT(2آنالوژي مدل عمومي آموزش ) ب، )TWA(1 آنالوژي زش با مدل آمو )الف .

هـاي   راهنمـايي  ) 1996( 4گلـين .شود همين مدل است ها ذكر مي مدل آموزشي كه اغلب در نوشته): TWA(مدل آنالوژي آموزشي با 

 اين مـدل داراي شـش   . ناميد، ايجاد كرد استثنايي از متون علمي ميي آنالوژي هاكه او  با بررسي آنچه آنالوژي هاخود را براي آموزش با 

هـر مرحلـه بـا    . و اجـرا كنـد  بيان اين مراحل را بعنوان ابزار آموزشي آنالوژي يك مدرس هنگام استفاده از  مي باشد كه الزم است  مرحله

  :گزارش شده استصحيح است  آنالوژي عواملي كه داراي اثر مثبتي بر انتقال 

-3.)شان آشنا باشـند  مفهومي كه شاگردان با آن بايد با تجارت قبلي(را نشان دهيد آنالوژي مفهوم  - 2.مفهوم هدف را معرفي كنيد-1

نشـان دهيـد كـه    -5.را آشكارا بيان كنيدآنالوژي شباهتهاي بين مفاهيم هدف و -4 .را تعريف كنيدآنالوژي مشخصات مفاهيم هدف و 

  .گيري كنيد نتيجهآنالوژي درباره مفهوم هدف براساس مفهوم -6 .شود تجزيه ميآنالوژي 

يب خاصي ندارند، معلمان بايد مشخصـات هـر يـك از شـش مرحلـه مـذكور را در هـر        تبا ترانجام دادن در حاليكه اين مراحل نياز به 

ذكـر شـده اسـت،    آنـالوژي  مربوط به مقاالت اي در  تردهبطور گس TWAبا اينكه مدل  .ند بگنجاندنك استفاده ميآنالوژي ها بحثي كه از م

به صورت نظامند و سازماندهي شده استفاده  TWAبه نظر مي رسد اگر مدل  .اند را بررسي كردهاثر بخشي اين مدل مطالعات نسبتاً كمي 

  . شود مي تواند يادگيري معنادار و رشد مفهومي را بهتر كند

هـاي آمـوزش جـانبي تـدريس بـا       متفاوت است چون جنبه TWAبا مدل  GMATمدل : )GMAT(اي  مدل عمومي آموزش مقايسه

دهد  را قبل از استفاده از آنها مورد تأكيد قرار ميآنالوژي ها مدل زيتون نياز به طراحي ). 1984، 5زيتون. (كند نيز توصيف ميآنالوژي ها را 

  :شامل مراحل زير است GMATمدل . گردان بازبيني كندرا ارزيابي و آنها را براي رفع نيازهاي شاتاثير آنالوژي تا 

شـاگردان را دربـاره    وپيشين دانش قبلي-2.گيري مي كند اندازهآنالوژي برخي ويژگيهاي شاگردان را در ارتباط با يادگيري عمومي -1

در حـال  آنـالوژي  ناسـب بـودن   م-4.گيـرد قراررا مورد  تجزيه و تحليل  مورد استفادهآنالوژي  مناسب بودن-3.مي كندموضوع ارزيابي 

را آنالوژي -7.را انتخاب كنيدآنالوژي يس و وسيله نمايش دراستراتژي ت-6.را تعيين كنيدآنالوژي ويژگيهاي -5.استفاده را بررسي كنيد

را در  آنـالوژي نتـايج اسـتفاده از   -8.به شـاگردان نشـان دهيـد   ) باشد كه شامل هدف، مشخصات، بيان انتقال و ويژگيهاي نامرتبط مي(

  .مراحل مدل را در صورت نياز بازبيني كنيد-9.تدريس ارزيابي كنيد

  .روند هاي او استفاده كنند، آنالوژي ها به طور مؤثري بكار مي كند در صورتيكه معلمان از راهنمايي زيتون ادعا مي

 TWAكه مـدل  مجرب ه پنج معلم را بعد از مشاهد  FARمدل  )1993(6ت گاس تري: ) بازخوردانعكاس وتمركز، عمل، ( FARمدل 

اينكه معلمان با تجربـه هـر يـك از مراحـل مـدل      وجود دريافت كه با تري گاست . شان بكار بردند ايجاد كرد مورد عالقهآنالوژي هاي را با 

را بـا توجـه بـه    راحل بكار بردند، ولي مراحل را با ترتيب سازگاري استفاده نكردند و در عوض آنها ترتيب م  آنالوژي هابا  را TWAآموزش 

بازخورد آموزش و قبل از  آنالوژي ها سازي  اين معلمان زماني را صرف آماده. رفع نيازهاي شاگردانشان و درس مورد تدريس تعديل نمودند

آنـالوژي  ان از گاست احساس كرد كه براي استفاده كارآمد معلم بعد از آموزش نمودند، كارهايي كه تري آنالوژي در برابر اثرات استفاده از 

لوژي هـا  اآنرا با مرحله آموزش واقعي استفاده از بازخورد سازي و  مراحل آماده، هم بر همين اساس  FARهاي  راهنمايي. ضروري است ها

احساس كردند كه مراحل در مـدلهاي   FARراهنماي تهيه كنندگان . است TWAو  GMATتر از  ساده FARراهنماي . سازد مرتبط مي
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2
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TWA  وGMAT را بـراي معلمـان   استفاده از اين مدل آنها خواستند كه راهنماي بنابر اين . د كه به خاطر سپرده شوندهستن بيش از آن

  .ارائه شده است در زير  FARراحل راهنماي م. آساني قابل به خاطرسپاري باشندايجاد كنند كه به 

ا آن سخت، ناآشـنا يـا انتزاعـي اسـت؟ شـاگردان دربـارة مفهـوم چـه         قابل استفاده، آيآنالوژي درباره مفهوم قابل تدريس و : تمركز-1

  آشنا هستند؟آنالوژي آيا شاگردان با  دانند؟ مي

  .گذارد را به بحث ميآنالوژي هاي  و هدف را مرتبط كرده و محدوديتآنالوگ  هاي بين مفاهيم  آشكارا شباهت: عمل-2

  .مي كندهايي را ايجاد  و در صورت نياز پيشرفت هوارد آموزش شاگردان شد آنالوژي چگونه اينكه ارزيابي : و بازخورد  انعكاس-3
  

  :گيري و پيشنهاد نتيجه

توانند به شاگردان در تجسم مفاهيم انتزاعي،  ميآنالوژي ها . در يك كالس شيمي وجود داردآنالوژي ها چندين مزيت براي استفاده از 

تواننـد شـاگردان را تشـويق بـه      ميآنالوژي ها . ع كمك كنندويادگيري معنادار يك موض داده شده و اوينتفكرشان درباره عندهي  سازمان

آنالوژي معلمان اغلب از . درك شونداشتباه يا به و تفسير شده آنالوژي ها غلط  وجود دارد كه با اين حال هميشه خطر اين . يادگيري كنند

. شـود  تـري مـي   كـم فايـده  مقايسه انتقال  لاشت غلط درباره مفاهيم هدف يا حداقكنند كه منجر به ايجاد برد استفاده مي  قاعده بدون  ها 

دنبـال  . شـوند  توسط آنها بطور كارآمـدي تـدريس مـي    آنالوژي ها اند كه  مدلهايي را پيشنهاد كردهموزش شيمي ، آپژوهشگران در زمينه 

را در هـا   آنـالوژي به معلمان كمك كند تا استفاده كارآمـدتري از  ممكن است آنالوژي ها  كردن اين مدلها و درك مزايا و معايب استفاده از 

آوري كمـك   بـه طـرز شـگفت    و انتزاعي توانند به شاگردان در درك مفاهيم دشوار كارآمدتر مي يها آنالوژي.شيمي انجام دهند هاي كالس

  .كنند

 90درصـد از سـاختارهاي كـالس و     75 مپسي لـو  به گفتـه . بنيادي در آموزش شيمي مي باشندكتابهاي شيمي يك ابزار اساسي و 

شوند، تعيين كننـده اسـت    ها به طور صحيح استفاده مي ژيبنابراين، اينكه آيا آنالو. اند درصد از تكاليف پيرامون كتابهاي علمي تعبيه شده

و ) شـفاهي (ي درسي سـاده، زبـان   هاي كتاب هاي ژي آنالوشوند اما بسياري از استفاده مي ها جهت تدريس مفاهيم انتزاعي ژي اگرچه آنالو.

گيرند و نواقص آنها حذف  شوند بايستي مورد تجديدنظر قرارمي هايي كه سبب تصورات غلط ژي الزم است اوالً آنالو.ناكافي و ناقص هستند

ركيبـي، بايسـتي در   هـاي ت ژي همچنـين، آنـالو  . دنشو هاي پهن و گسترده بايستي در كنار آنالوژي هاي ساده استفاده ژي دوماً، آنالو. شود

  .ي تصاوير، جهت مفاهيم مصور و انتزاعي حمايت شوند ها بايستي بوسيلهژي و نهايتاً ، آنالو جريان يادگيري استفاده شوند
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