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  علوم آموزش در تشبیه راهبرد از استفاده
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 چکیده
های مهارت وها به فراگیران تمرکز دارد به طوری که فراگیران بتوانند از دانش بر گسترش یادگیری و انتقال مهارت آموزش علوم 

های دانش و مهارت که فراگیرتشبیه فرایندی است ای به طور مؤثر استفاده کنند. های حرفهکسب شده در زندگی روزمره و فعالیت

یت اساسی برد. تشبیه یک قابلمی به کار ه دیگر ی بین دو حوزه، در حوزهاو تفاوت هاشباهتبا تشخیص مربوط به یک حوزه را 

میت استفاده از و اههای تدریس با تشبیه تشبیه و مدل ، رود. در این مقالهبه کار می در تدریس و یادگیری علومکه شناختی است 

وم یه در آموزش علتشباز های استفاده و چالش هابه برخی از محدویتبه اختصار معرفی خواهد شد. سپس آموزش علوم در  آن

  شود.اشاره می

 .تشبیه، مهارت، آموزش علومتدریس، : هاي کلیدي واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 m.afshari@cfu.ac.ir ،، نویسنده مسئولاستادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. 9 

 .استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. 2 



_____________________________________________ یش در آموزش علوم پایهپو   

 مقدمه

یت ای توسط فراگیران  از اهمهای حرفهها در زندگی روزمره و فعالیتها به فراگیران و استفاده از آنانتقال مفاهیم و مهارت

ه های مختلف و مقایسهای میان موقعیتها استفاده از شباهتبردن دانش و مهارت های به کارویژه ای برخوردار است. یکی از راه

ای جدید انتقال هها است. بدین معنی که مفهومی را که فراگیر در یک موقعیت مشخص یاد گرفته است بتواند به  موقعیتمیان آن

ه ویژبهش و های انتقال در آموزی مهارتهای توسعهها یکی از روش(. استفاده از تشبیه و شباهت7249، 9وو به کار برد )پلگرین

 است.  آموزش علوم

(. 2446، 0و تریاگوست 9هریسون؛ 9119 ،2گلین) شودمی تعیین مفهوم دو میان هایشباهت آن طی که فرایندی است تشبیه

ا با کنند. هر گاه معلم مطلبی رها در تدریس استفاده میمعلمان اغلب بدون این که آگاهی داشته باشند، از تشبیه و شباهت

اده از کند، در واقع در حال استفآغاز می "به این صورت فکر کنید که ..."یا  "شبیه به ..."، "... درست مثلِ"هایی نظیر عبارت

معلم در  در آموزش علوم بهویژه ت. استفاده از تشبیه در آموزش بهآموزان استشبیه برای توضیح یک مفهوم جدید برای دانش

مطالب جدید و مطالبی که  های مفهومی میانکند که پلآموزان کمک میو به دانش رساندتوضیح مفاهیم جدید یاری می

 دانند، ایجاد کنند. می

ن؟ ی مختلف است یا فراتر از آشود تشبیه چیست؟ آیا یک شباهت ظاهری ساده میان دو یا چند حوزهاما این سوال مطرح می

بیه ها برای آموزش علوم استفاده کرد؟ آیا استفاده از تشتوان از تشبیهبندی تشبیه به چه صورت است؟ چگونه میها و طبقهمدل

 هایمدل و یهتشب تعریف ابتدا  هاپرسش این به پاسخ براینوشتار، شود؟ در این در امر آموزش همواره به نتایج مطلوب منجر می

 تدریس آیندفر در آن از استفاده هایچالش و هامزیت از برخی به سپس. کرد خواهیم بررسی محققان دیدگاه از  را تشبیه کاربرد

 .شد خواهد اشاره

 

 تشبیه چیست؟

یا تمثیل  ،انستهم شده شناخته مفهوم شود.های میان دو مفهوم تعیین میبه بیان ساده، تشبیه فرایندی است که طی آن شباهت 

توان بر ها را میای از شباهت، مجموعه5نظر پوانکاره بر اساس(. 9119)گلین،  شودنامیده می ناشناخته هدف علمیِ  مفهوم و ،پایه

 "ریاضیاتی هایشباهت"های حسی مستقیم، تا ی برداشتدرباره "های ابتداییشباهت"بندی کرد؛ از اساس سطوح مختلف طبقه

است که  ی مختصریسههای اولیه صرفاً یک مقاکه قائل به روابط ساختاری است و نه فقط روابط ظاهری ساده. از نظر او شباهت

از استدالل  تر شکلیبه معنای دقیقتشبیه شود و استدالل در آن جایگاهی ندارد. با وجود این، در آن از قدرت تصور استفاده می

 .(2495، 6)کروزاست 

ای دیگر )هدف( است. دانش از یک حوزه )پایه یا مانسته( به حوزه نگاشتِ ، تشبیه( 9191) 7از طرفی دیگر طبق نظر جنتنر

، انتقال ساختار یهتشباز این نگاشت بیانگر آن است که نظام روابط حاکم میان عناصر پایه برای عناصر هدف نیز برقرار است. هدف 

های مختلفی دلها مبرای کاربرد تشبیه ی ناشناخته یا کمتر شناخته شده است.ی شناخته شده به یک حوزهارتباطی از یک حوزه

عمومیت بیشتری دارند. مدل   1تشبیهتدریس با "مدل و 9تشبیهبرای آموزش مدل عمومی "ه شده است که از میان آنها ارائ

GMAT  آموزان که با یادگیری قیاسی های عمومی دانش. بررسی برخی از ویژگی9شامل نه مرحله است: برای آموزش با تشبیه

تجزیه و تحلیل محتوای . 9موضوع هدف. ی آموزان دربارهدانشو دانش پیشین . تعیین میزان آگاهی قبلی 2در ارتباط است. 

                                                           
1 Pellegrino 
2 Glynn 
3 Harrison 
4 Treagust 
5 Poincaré 
6 Cruz 
7 Gentner 
8 The General Model of Analogy Teaching: GMAT 
9 Teaching -With- Analogy: TWA 
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. انتخاب راهبرد تدریس و محیط 6مورد استفاده.  تشبیههای . تعیین ویژگی5مورد استفاده. تشبیه . بررسی 0 یادگیری موضوع .

 (. 9190، 9. بازنگری مراحل مدل ) زیتون1 و  از تشبیه استفاده های یادگیری پیامد. ارزیابی 9. تشبیهی . ارئه7. تشبیه  ارائه

. . معرفی حوزه مانسته2ی حوزه هدف. . معرف9( توسعه داده شد که شامل شش مرحله است: 9191توسط گلین ) TWAمدل 

. تعیین مواردی که 6. استخراج نتایج و 5های مشابه. . نگاشت ویژگی0. مانستهی هدف و هاحوزهط مرتبهای ویژگی شناسایی. 9

 .آیدقیاس جور در نمی

ی بین هچند موضوع، مقایسیا های آموزشی بر  این اساس است که وجه اشتراک میان دو دالیل استفاده از تشبیه در فعالیت

هند. دساز و کار تفکر را تشکیل می ،هاتشبیهسازد. در حقیقت پذیر میامکانیک عامل ناشناخته و یک عامل شناخته شده را 

یان رسانند. به بهای روزمره یاری میموقعیتدرک کنند و به ما برای آنها، حتی بدون آگاهی ما، انتخاب کلمات را تعیین می

سون خیل ماست و همچنین منشأ اکتشاف است )هریبخش تکند، الهامهای غیرمنتظره هدایت میدیگر تشبیه ما را به سمت واقعیت

  (.2449؛ گلین، 2446و تریاگوست، 

ها توسط دانشمندان برای درک دنیای میکروسکوپی ما ها و تشبیهاستفاده از مدلعلم با  تاریخ طول در  کشفیات علمی مهمی

در یک پدیده  های مورد نظرفرایندهای شناخته شده برای توصیف از پدیده،  هاتشبیه دانشمندان  با استفاده .صورت گرفته است

یانگ اده کرد. برای توصیف خاصیت موجی نور استف  ،، توماس یانگ، از استدالل با تشبیهمثال. به عنوان کنندمیناشناخته استفاده 

نور  گسیل شده از یک منبع ما امواج توصیف کرد. با این وجود، چشمانرا های آب،  ماهیت موجی نور موج با استفاده از تشبیه

ه های کروی ساطع شده از المپ را شبیموجکنیم، می نکلید یک المپ را در اتاق روشهنگامی که بینند. به عنوان مثال، را نمی

ها رهاماکسول، الکتریسته ساکن را با دینامیک ش بینیم.های در حال انتشار هنگام پرتاب یک سنگ در حوضچه آب، نمیبه موج

آموزان، مفاهیم جدید علمی را  درک کنند کنند که دانشهایی را فراهم میها،  فرصتهمچنین تشبیه .(2447)سیلوا،  مقایسه کرد

 ها آشنا شوند.ها و اکتشافات علمی با استفاده از آنو همچنین با روند پیشرفت

ی در حوزه(. 2447 ،9فینکلشتاین و 2پودولفسکی) بخشد بهبود را یمفهوم تغییر تواندمی هاتشبیه از استفاده آموزشی، منظر از

های مفاهیم موجود در دنیای ی شباهتاز طریق خلق تجسم مفاهیم انتزاعی و مقایسهها تشبیهآموزش این باور وجود دارد که 

کور ؛ 09111کنند )دویتکمک میگیری فرایند یادگیری ها به شکلنظر و افزایش انگیزه آن مورد آموزان با پدیدهواقعی دانش

رد، گیآموز برای آموزش یک مفهوم جدید کمک میهای عینی دانشکه معلم از تجربه هنگامی که . در واقع، (2497و دیگران، 

 شود. ی درونی ایجاد مییک حس عالقه

 

 هابندي تشبیهطبقه

 (:9190 ،6ریگولت ،5کورتیس) شوندبندی میها طبق معیارهای مختلف به صورت زیر طبقهتشبیه

 ی قیاسی بین مانسته و هدف:الف( از نظر رابطه

 مثال هر  به عنوان ی مانسته و هدف مشابه است.شکل و اندازهمانند ساختار فیزیکی های مربوط به ساختاری: ویژگی

   و چهار دیوار دارد. "سقف"، یک "کف"چیزی شبیه یک اتاق است. این سلول یک  سلول

 رفه عمل ط: رفتار و عملکرد مانسته و هدف با یکدیگر شباهت دارند. به عنوان مثال دیود شبیه یک شیر یکعملکردی

دهد، دیود نیز جریان الکتریکی را فقط در یک طرفه سیال را فقط در یک جهت مشخص عبور میکند. شیر یکمی

 سازد.جهت فراهم می

                                                           
1 Zeitoun 
2 Podolefsky 
3 Finkelstein 
4 Duit 
5 Curtis 
6 Reigeluth 
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 های مشترکی دارند. به عنوان اری و هم از نظر عملکردی ویژگیعملکردی: مانسته و هدف هم از نظر ساخت-ساختاری

ارخانه در کتوان با یک کارخانه مقایسه کرد. فرایندهای تولید های بدن انسان را میمثال ساختار و عملکرد سلول

کارخانه  تمدیری ریزی کارخانهها هستند. اداره اصلی و مرکز برنامههمانند فرایندهای حیاتی صورت گرفته در سلول

یا به  ود.شدهد توسط هسته کنترل میی سلول مرکز کنترل سلول است. هر اتفاقی که درون سلول رخ میهسته است.

ر دو، از مانسته و هدف هکند، لم برای تدریس نور از تشبیه آن به موج استفاده میمعکه عنوان مثالی دیگر هنگامی 

 دارند.های مشترکی لحاظ ساختاری و عملکردی ویژگی

 ب( از نظر میزان انتزاع مفاهیم مانسته و هدف:

 عینی: مفاهیم مانسته و هدف، هر دو ماهیت عینی و ملموس دارند. -عینی 

 وصیف ها در تهای بیلیارد با الکترونمقایسه توپ انتزاعی: مانسته ماهیت عینی دارد اما هدف انتزاعی است.-عینی

 ها )هدف( ماهیت انتزاعیهای بیلیارد )مانسته( ماهیت عینی  و الکترونای در فیزیک اتمی، توپ های ذرهویژگی

های حامل جریان با حرکت خودروها ، مانسته ماهیت عینی و هدف، دارند. همچنین مقایسه حرکت الکترون در سیم

 ماهیت انتزاعی دارد.

 نور "ود شفته میان مثال، هنگامی که گبه عنو انتزاعی: مفاهیم مانسته و هدف، هر دو ماهیت انتزاعی دارند.-انتزاعی

  سته و هدف هر دو ماهیت انتزاعی دارند.نما "شبیه موج است 

 پ( از نظر روش ارائه:

 شود. شفاهی: شباهت فقط به صورت شفاهی و توسط کلمات در متن ارائه می 

 ود. در این نوع شارائه میشفاهی: عالوه بر توضیح شفاهی، تصویر، نقاشی یا مدل بصری نیز برای مانسته -تصویری

 شود در حالی که در قیاس شفاهی فراگیر باید این تجسم را ایجاد کند.قیاس برای فراگیر یک تجسم فراهم آورده می

 ت( از نظر میزان نگاشت:

 ده و فاقد ی ساشود. قیاس شامل یک جملهساده: در این نوع مقایسه، فقط یک شباهت میان مانسته و هدف برجسته می

ی میان مانسته و هدف تقریباً آشکار است و بدون توضیح یا رود که رابطهزئیات است. معموالً زمانی به کار میج

 شود. حداقلِ توضیح، این رابطه مشخص می

 شود. در واقع ی فرایندها و عملکردها است و به ساختارهای ظاهری و سطحی محدود نمیشده: قیاس دربارهغنی

ت؛ هایی از علییت اسشده، اضافه شدن صورتی عملکردی غنیی ساختاری ساده و مقایسهسهتفاوت میان یک مقای

 شده تبیینی است.ی غنیی ساده توصیفی است در حالی که یک مقایسهیعنی یک مقایسه

 ترکیبی مبسوط  یهدر واقع، تشبشود. یافته )مبسوط(: دو یا تعداد بیشتری شباهت میان مانسته و هدف برجسته میگسترش

یه چشم شب"به عنوان مثال اند. شدههای غنیها، شباهتی نگاشتهمهاین که شده یا های ساده و غنیاست از نگاشت

 یک تشبیه مبسوط است. "یک دوربین است

 بندی آنها نیز مشخص شده است.تشبیه برای آموزش مفاهیم علوم ذکر شده و طبقهراهبرد استفاده از  مثالچند  9در جدول 
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 بندی آنهاچند تشبیه برای آموزش مفاهیم علوم و طبقه . 9جدول 

 میزان نگاشت روش ارائه انتزاع مفاهیم ی قیاسیرابطه هدف مانسته

 :منظومه شمسی

. خورشید در مرکز 9

 منظومه

. چرخش سیارات به 2

 دور خورشید

. چرخش سیارات در 9

 مدارهای مشخص

 :ساختار اتم

 . هسته اتم9

 

ها الکترون. حرکت 2

 حول هسته

-. مدار حرکت الکترون9

 ها

 مبسوط تصویری انتزاعی -عینی عملکردی -ساختاری

 الفوتبنسبت اندازه توپ 

 التببه زمین فو

 . زمین فوتبال9

 وسط. توپ فوتبال در 2

 فوتبال زمین

ه ب هسته اتماندازه نسبت 

 :پوسته اتم

 پوسته اتم. 9

 . هسته اتم2

 ساختاری

 
 ساده تصویری انتزاعی -عینی

سیستم گردش خون مدل 

 :انسان

 . حجم خون ثابت9

 

. قلب شبیه یک پمپ 2

 کند.عمل می

. ایجاد اختالف فشار 9

 توسط قلب

 . شارش خون0

 

. مقاومت رگ ها در 5

 مقابل جریان خون

 

 :جریان الکتریکی

 

. پایستگی جریان 9

 الکتریکی

 . عملکرد باتری2

 

ل پتانسی. ایجاد اختالف 9

 رکه(ح)نیرو م

های . شارش بار0

 الکتریکی

. مقاومت الکتریکی در 5

برابر عبور جریان 

 الکتریکی

 مبسوط تصویری انتزاعی -عینی عملکردی

 :مدار جریان آب

 . جریان آب9

 فشار سیستماختالف . 2

)تغییر مقطع  ها. تنگی9

 های مدار(لوله

 . پمپ0

. رابطه میان تنگی، فشار 5

 و جریان

 :مدار الکتریکی

 الکتریکی . جریان9

 . ولتاژ2

 

 . مقاومت در مدار9
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 آیا استفاده از تشبیه در آموزش همواره مؤثر است؟

برند که در  آموز به کارتمثیلی مناسب از دنیای ذهنی دانشمانسته یا هنگام استفاده از تشبیه در آموزش علوم، معلمان باید 

رد و از توان روابطی بین آنها تعیین کهای مشترکی دارند که می. مانسته و هدف ویژگیکمک کندتوصیف مفهوم علمی آنها را 

چه هایی دارد که مشابه هدف نیست و چنانبرداری کرد. با وجود این، تمثیل ویژگیآن روابط برای تدریس مفهوم مورد نظر بهره

علوم همواره  شود. بنابراین استفاده از تشبیه در آموزشبه شکل نادرست بر یکدیگر منطبق شوند، فرایند یادگیری دچار اختالل می

مورد  مایز آن از محتوایدهند و قادر به تآموزان مقایسه را بیش از حد ادامه میویژه زمانی که دانشرسد، بهبه نتایج مورد نظر نمی

 دانند و برخیی محتوای مورد نظر چیزی نمیآورند و دربارهآموزان فقط مقایسه را به خاطر میآموزش نیستند. برخی دانش

ت ی مفهوم هدف به دسپردازند و نتایج عجیب و دور از انتظاری دربارههای فرعی و غیرضروری مقایسه میآموزان به جنبهدانش

 . آورندمی

د. به توانند باعث یادگیری غلط یا ناقص شونی مانسته و هدف، میبسته به رابطه، شانها و سودمندیعلیرغم مزیت ،هاتشبیه

ها اهتشود. هر چند ممکن است که شبمند متوقف مینظام گیری درکِعنوان مثال، اگر مانسته برای فراگیر ناآشنا باشد، شکل

 قوی تجسم ذهنیآموزان فاقد نند مفیدتر باشد اما اگر دانشکعمدتاً در سطح عملیاتی عینی عمل میآموزانی که برای دانش

دف کنند، احتماالً فهم دقیقی از هآموزانی که در سطح عملیاتی مطلوبی عمل میشود. دانشمحدود میتشبیه باشند، استدالل 

، 2و شروود 9)گابل رضروری یا ایجاد اختالل در یادگیری شودممکن است منجر به کسب اطالعات غی تشبیهی دارند و مداخله

موزش ها در امر آاین دالیل برخی معلمان برای جلوگیری از بروز چنین مشکالتی، از تشبیه (. به9119، 0و النعیم 9؛ جانستون9194

ها شبیهتمزایای استفاده از  عین حال درشوند اما کنند. هر چند این گروه از معلمان با مشکالت ذکر شده مواجه نمیاستفاده نمی

 دهند. را نیز از دست می

استفاده از راهبرد آموزشی تشبیه، عالوه بر ویژگی های مثبت، دارای ویژگی های منفی است. از آن جهت که فقط بعضی از 

انسته و هدف، غیرمشترک میان مهای اغلب اوقات، ویژگیجنبه های تشبیه به طور مستقیم بین مانسته و هدف قابل نگاشت است. 

جود ندارد که ای وشود. هیچ مانستهها از مانسته به هدف دارند باعث بدفهمی میبرای فراگیرانی که سعی در نگاشت این ویژگی

الکتریکی ان عنوان مثال هنگامی که جریبه ای، در هر جایی معتبر نیست. های آن با هدف مشابه باشد. بنابراین هر مانستهتمام ویژگی

ریان کنند که جگیری میآموزان نتیجهشود، برخی دانشهای آب مقایسه میدرون سیم رسانای حامل جریان با آب جاری در لوله

های باهتشبا آموزان  شود که، دانشاین بدفهمی از آن جا ناشی میکند. از پریز برق که به آن دوشاخه متصل نیست، نشت می

ن که در عالوه بر این، با توجه به ای  های آب و جریان الکتریکی آشنایی ندارند.آشنا هستند ولی با مداربین این دو حوزه سطحی 

یان آب برای رشود، بنابراین استفاده از مانسته جها توصیف میالکتریکی به عنوان حرکت الکترون فیزیک امروزی، جریان

ه دنیای آموزان و یا چیزی که بها ، دانشسته حرکت حیوانات، خودروها مناسب نیست و بهتر است از مانتوصیف حرکت الکترون

 آموزان سعی در نگاشت بیشتر یا تمام ساختار مانسته به هدف دارند ودر واقع، برخی از دانش  مرتبط باشد استفاده کرد. کودکان

 کند،شخص میمل دیگر که موضوع را بهتر مثاکنند. های مانسته توصیف میبنابراین محتوای هدف را با ارجاع مستقیم به ویژگی

است آن بیان شد. ممکن ، برخی از جنبه های نگاشت مثبت 9ای است که در جدول منظومهمدل اتم و مدل نگاشت دو سیستم 

ات در فواصل سیار ،در مدل منظومه ایگیری بد فهمی شود. های منفی بین این دو سیستم رخ بدهد و باعث شکلبرخی از نگاشت

سته ها از هدر مدل اتم ، چندین الکترون می توانند در یک مدار باشند و فاصله آن مختلف از خورشید قرار دارند، در حالی که

ند ولی در کاز نگاشت منفی دیگر بین این دو سیستم، تغییر اندازه و ترکیب سیارات در مدل منظومه تغییر می اتم یکسان است.

وی نیرماهیت ولی در مدل اتمی  نیروی مرکزی، ماهیت گرانشی داردای، در مدل منظومهها یکسان هستند. الکترون مدل اتم،

  .(2449 ،تابر)، دفع می کنندرا ا همدیگر هکنند ولی الکترون سیارات همدیگر را جذب میمرکزی الکتریکی است. 

                                                           
1 Gable 
2 Sherwood 
3 Johnstone 
4 Al-Naeme 
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آموزان ممکن است فقط مقایسه را به خاطر آورند و چیزی از محتوای موضوع از دانشبرخی در استفاده از راهبرد تشبیه، 

در روابط انسانی رایج هستند، اما در  هاتشبیه( اگر چه 9119مورد مطالعه به خاطر نداشته باشند. با وجود این، بنا به نظر دویت )

شود و این  تواند به بدفهمی منجر، میهاتشبیهته از بسی چشمرود، مؤثر نیستند. استفادههای درس آن گونه که انتظار میکالس

شبیه تهای غیرمشترک به صورت معتبر در نظر گرفته شوند یا زمانی که فراگیران با افتد که ویژگیزمانی اتفاق میویژه بهمورد 

مثیل، توصیف آید که تبوجود نمیباید اطمینان حاصل کرد که، این تصور تشبیه باشند. در واقع در استفاده از ناآشنا مورد نظر 

 (.9190 ؛ کورتیس9119)هریسون و تریاگوست، واقعی مفهوم هدف است 

 

 گیرينتیجه

ؤثر فراگیران، یادگیری م به عنوان یک راهبرد آموزشی   درتواند میکه است  تشبیه به عنوان یک نگاشت بین مانسته و هدف 

ها بیهکند. در واقع تشانتزاعی کمک می مفاهیم در آموزش علوم به فراگیر در درک ویژه به راهبرد آموزشیسودمند باشد. این 

و جاد انگیزه ، اییادگیری  تسهیل در  و موجبورند آهای قبلی فراگیر با موضوع جدید پدید میارتباطی میان اطالعات و آموخته

طر داشت که این روش همانند یک شمشیر دو لبه است و . با وجود این باید به خاشوندمی ، تغییر مفهومیها غلبه بر بدفهمی

اختالل و همی فبه بد منجرتواند مند  و با در نظر گرفتن موارد ذکر شده در بحث، به کار گرفته نشود میچنانچه به صورت نظام

 .   فراگیران شودیادگیری در 
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