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 چکيده 

های متفاوت  ها را برای موقعيّتترین راهبردها، ابزارها و روشمناسب  یريادگی  هاینظریّه 

تعيين مي از    .کنندیادگيری  استفاده  و  آن  کیهر  توجّه  به  از  نگرش  مدرسها   شرایط ،  یو  یهاو 

در این مقاله با هدف مرور این نظریات    دارد.  ي بستگ  يو اهداف آموزش  رانيفراگخصوصيات  ،  یريادگی

از آثار پژوهشي به کاربردهای آموزشي آنبا آوردن نمونه ها در آموزش شيمي پرداخته شده هایي 

-نامههای اطّالعاتي فارسي و بررسي مقاالت، کتب و پایاناست. روش مورد مطالعه، جستجو در پایگاه

موزش شيمي در بکارگيری از این نظریات در بازه زماني در نظر گرفته شده از سال  های مرتبط با آ

از    1387 از این نظریات بر نوع خاصي  تاکنون بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد که هر یک 

توان به آموزش مفاهيم  یادگيری تاکيد دارند و از کاربردهای مهم این نظریات در آموزش شيمي مي 

ای )رویکرد رفتارگرایي(، استفاده از  سازهای رایانهها و شبيههای فرایندی با استفاده از بازیو مهارت

گيری از یادگيری اجتماعي )رویکرد گرایي(، بهرهدهنده و نقشه مفهومي )رویکرد شناختسازمانپيش

روشفراشناخت از  استفاده  و  بر  گرایي(  مبتني  آموزش  محور،  فراگير  یادگيری  و های  مسئله  حل 

ساختن )رویکرد  موقعيّتي  این یادگيری  مجموعه  با  آشنایي  با  شيمي  مدرسان  کرد.  اشاره  گرایي( 

توانند بر حسب موقعيّت و محتوای آموزش از رویکرد یا رویکردهای مناسب و به دنبال  نظریات مي

 آن از راهبردی مشخص در آموزش شيمي استفاده کنند. 
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 مه مقدّ

های نظری و عملي  زمينه زیاد این دانش در  ۀ  گستر  های بنيادی است کهعلم شيمي یکي از دانش 

و به    دهد ياز جهان را ارائه م  مهمّ  ي درک  ي ميش  .دشوتا تعریف یکپارچه برای آن مشکل    باعث شده 

علم  یک  ز  عنوان  بر  تأثۀ  روزمرّ  يندگ تجربي  حال  گذارد.ي م  ريما  عين  شيميآ  در  اشاره  موزش 

  های همگاني در کاربردهای این دانشو افزایش آگاهي دانشگاه و مدرسه  در شيمي دانشِ آموزشِ به

ای ترین موضوعات مطرح در این شاخه درک چگونگي آموزش حرفه   مهمّ   . دارد  در زندگي روزمرّه

های آموزش شيمي و بهبود  بهترین راهانتخاب  ،  آموزاندانش و دانشجویان شيمي در راستای فراگيری

(. بنابراین  2020نامه ویکيپدیا، آموزش شيمي،  است )دانشنتایج یادگيری با تغيير روش آموزشي  

بتوانند  تا    ، بدانند نوشته شده است    درسي   یهاچه که در کتاب  از آن  شيب  يميش  الزم است مدرّسان

در مورد موضوع و دانستن   يوجود صرفاً دانش کاف   ن یبا ا  . دهند   حي توض  فراگيران بهرا    ي اصل  یهادهیا

  اد یچگونه دانش را  فراگيراناست که  ینکته ضرور ن یدرک ا، بلکه ستين ي آن کاف  حيتوض يچگونگ

شناخت و درک    اهمّيّت   لي. به دلدادها آموزش  مهارت را به آن  نیتوان بهتريو چگونه م   رند يگيم

ي  درس  یزیرنقطه شروع برنامهها به عنوان  چگونگي استفاده و کاربرد آنو    يمختلف آموزش  یهانظریّه

های این نظریات در آموزش شيمي به طور توان از ویژگي با این مسئله مواجه هستيم که چه گونه مي

 مؤثّر و سودمند استفاده برد؟ 

  ي کیتوان به  يها را منظریّه  نی کند. ايم  فيرا توص  فراگيران  یر يادگی   ۀونح  یريادگی  هاینظریّه

رو رفتارگراالف)  ي کلّ  هایکردیاز  شناختیي(  )ب(  وگرا،    یيگرانساخت)ج(  و    گرایيفراشناخت  یي 

توجّه و استفاده  است.    حيصح  یگر ینادرست و د   کردهایرو  ن یاز ا  يک یتوان گفت که  يکرد. نم  کيتفک

 ی ها )مثالً سبک  رانيفراگخصوصيّات  ،  یريادگی  شرایط،  یو  یهاو نگرش  مدرسها به  از آن  کیهر  از  

ا  ي بستگ  يها( و اهداف آموزشآن  یريادگی هستند،    ی عوامل چند بعد  نیا  ۀ، همنیدارد. عالوه بر 

دست  دی با  نیبنابرا هدف  روش  ياب يبا  ۀ هم  یبرا  یريادگی  جینتا  نیبهتر  و  کارآمد   س یتدر  یهابه 

و    ي مرور کلّ  کی  ادامهنظر گرفته شود. در  آموزش در  در    یا رویکردهای مناسب  کردیروفراگيران،  

 آورده شده است.  یّات یاد شده،نظر مشخّصات

است و به عنوان رویکردی   2نظریّۀ غالب نيمۀ اوّل قرن بيستم بر اساس نظریّۀ اسکينر  1رفتارگرایي

 -پاسخ "با اصل    یيرفتارگراکند.  گيری تأکيد ميبه آموزش و یادگيری بر رفتار قابل مشاهده و اندازه

تواند بدون  يشود و م يم   جاد یا  يخارج  ی هاکدر اثر محرّ  رنده يادگیشود. رفتار  يم  ف یتعر  "کمحرّ

آگاه نظر گرفتن حاالت  روان  يدرون  يدر  بنابرا  حيتوض  يو  آموزشيدر    نیداده شود.  فرض   محيط 

 
1 Behaviorism 
2 Skinner 
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 ی میدر آموزش ش یریادگی های هیّکاربرد نظر

شود که  . تمرین ، سبب ميدهدي پاسخ م  يطيمح  یهاصرفاً به محرک،    رندهيادگی   کیشود که  يم

مدرّس در این   یادگيرنده پاسخ خود را در مقابل محرّک تثبيت کند. نقش کليدی و تعيين کنندۀ

ۀ یک جانبه بين معلّم به عنوان انتقال دهندۀ  رویکرد سبب انتقال اطّالعات به فراگير در یک رابط

شود. مراحل مختلف یادگيری در موضوع آموزشي مشخّص دانش و فراگير به عنوان گيرندۀ دانش مي

دهي به محرّک اعمال شده از  شود. فراگير در این رویکرد مسئول پاسخشده توسّط مدرس کنترل مي

 (.102 .، ص1377مهرمحمدی، طرف مدرّس است )شعباني ورکي و 

در اواسط قرن بيستم بر اساس نظریۀ رشد   "اهيجعبه س"مغز به عنوان    ۀ دیبا ا  1گرایيشناخت

در یادگيری و آموزش ظهور یافت. این رویکرد به جای رفتار آشکار به فرایندهای    2شناختي پياژه 

  رایانه  کیهمانند    رندهيادگدر این رویکرد ی.  ،باز و درک شود  مدرّسط  توسُ  د یکه با پردازد  ذهني مي

برای  زند که  د. در این رویکرد فراگير دست به تجاربي ميشويم  ده ی اطّالعات دۀ  پردازند  کیبه عنوان  

فهم مفاهيم مورد نظر ضروری است و در یادگيری نقش فعّال دارد. مدرّس با فراهم آوردن فضایي  

کند. ارتباط بين معلّم و فراگير تسهيل کننده به عنوان راهنما، فراگير را برای یادگيری تحریک مي 

 (.  102 .، ص1377در این رویکرد دو جانبه است)شعباني ورکي و مهرمحمدی، 

با پيدایش روانشناسي تربيتي به معني امروزی آن در ارتباط است و در واقع    3یي گراختفراشنا

شروع این .  های روانشناسي تربيتي دانستها و تئوریباید فراشناخت را یکي از مراحل تکامل نظریه

در دانشگاه هاروارد    در اواخر قرن نوزدهم تا اوایل قرن بيستم  4با کوشش ادوارد لي ثورندایک  نظریّه

ها و مطالعات شناختي معمول و  هنظری  ، بعد از انتقاداتي که بر مکتب رفتارگرایي وارد شد .  آغاز شد

های رفتاری به  ههای شناختي در این است که نظریّهای رفتاری و نظریهتمایز بين نظریه رواج یافت. 

کي که دانش  ت محرّبر نقش عوامل بيروني در یادگيری تأکيد دارد و بر ماهيّخصوص شرطي شدن  

  بر خالف و   کنندآید تأکيد مي دهد و نتایجي که به دنبال ميآموز با آن مواجه است و پاسخي که مي

شناخت فرا.  اندیشدگذرد نميآموز ميبه آنچه که قبل و بعد از پاسخ در ذهن دانشفراشناختي  دیدگاه  

ادبيات روان شناسي،  عبا بر نظام شناختي خود و کنترل و هدایت آن. در  فرد  آگاهي  از  رت است 

ر و  توان آگاهي بر جریان تفکّآورند. بنابراین، فراشناخت را ميمترادف با تفکّر مي ˝شناخت را معموال

شناخت انسان را عبارت   ،شناسيروان  ۀکنترل و هدایت آن هم تعریف کرد. جریان شناخت در نظریّ

اطّالعاتمي انتقال  و  نگهداری  پردازش،  دریافت،  از:  فرادانند  فعّاليّ.  است که کنش شناخت  های  تي 

 
1 Cognitivism  
2 Piaget 
3 Metacognitionism 
4 Edward Lee Thorndik 
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،  1389،  محتشميو    صادقي)  ها نظارت داردگيرد و بر آنمي   شده را در بر  مربوط به چهار عنصر یاد 

 (.  143 .ص

رویکرد   این  اساس  بر  مدارس  بنابراین  در  دانش معلّمان  ابتدا  دریافت،  باید  روش  به  را  آموزان 

-تها را ترغيب کنند تا جریان فعّاليّنگهداری و انتقال درست اطّالعات فراخوانند و سپس آن  ،پردازش

 دهند، مورد بازنگری و اصالح قرار دهند. های ذهني را که انجام مي

بر    2یادگيری بر اساس نظریّه کارل راجرز های جدید و منحصربفرد  شامل نظریّه  1گرایيساختن

نظریّه ساخت این  در  است.  بنا شده  معنادار  یادگيری  مورد  در  او  دیدگاه  معتقدندپایه  که    گرایان 

  تاکيد  بر توليد، کنترل و تعميم دانش توسط یادگيرنده است که    و اکتشافيفعّال    یندیفرا  یريادگی

سازنده دانش    رنده يادگی   نیبنابرا،  شوديتجربه ساخته م  قیاز طر  یريادگی   به عبارت دیگر  کند.يم

به دانش    دیدادن اطّالعات جد  ونديپ   قیاز طر  دی و ساخت دانش جد  ري، تفسجادیبا ا  رنده يادگیاست.  

. در این نظریّه معلّم و همه امکانات یادگيری تسهيل کننده هستند  کنديعمل م  خود  يقبل  دی و عقا

شود که فراگيران با  دار زماني حاصل ميآیند. یادگيری معنيمي  و جزء خدمات آموزشي به حساب

شان مسائلي در ارتباط با زندگي شان مواجه شوند تا بتوانند مسائلي را درک کنند که خواستار حلّ

،  1377هستند. رابطه معلّم و فراگير در این رویکرد مشارکتي است )شعباني ورکي و مهرمحمدی،  

 (.  37، ص. 1398ان ، قائدی و دیگر  ،102 .ص

با توجّه به اینکه علم شيمي یکي از علوم تجربي با گستردگي زیاد در مباحثي است که اغلب  

برای فراگيران دشوار بوده و به دليل انتزاعي و غير ملموس بودن آموزش آن و به طور متقابل فهم آن  

یادگيری و آموزش مؤثّر و مناسب  رسد یکي از عوامل مؤثّر در  برای فراگيران سخت است، به نظر مي

های یادگيری و کاربرد آن در آموزش است. بررسي آن آشنایي مدرّسان و استادان شيمي با نظریّه

دهد که تاکنون چندین گزارش های جستجوی مقاالت فارسي در این زمينه نشان مي منابع و پایگاه 

؛  1389؛ حقاني و معصومي،  1382ام،  های یادگيری در آموزش پزشکي )ضرغ در خصوص کاربرد نظریّه

دیگران، و  )شعباني 1390ابوالحسني  تربيتي  علوم  و  مهرمحمدی،    (  و  سبحاني1377ورکي  نژاد،  ؛ 

رسد پرداختن به کاربرد  ( وجود دارد بنابراین به نظر مي1396؛ معتمدی برآبادی و نوروززاده، 1383

تواند برای مدرّسان و استادان  شده ميبندی  این نظرات در آموزش شيمي به طور مجموعي و طبقه

شيمي مفيد باشد و به آنان در انتخاب روش و راهبرد مناسب در آموزش این درس کمک کند. در 

به نظریّات  از  به هر یک  مختصر  اشاره  آها  آن  د بررکا  این مطالعه، ضمن  پایه    زشمودر  بر  شيمي 

 .  های انجام شده پرداخته شده استپژوهش
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2 Carl Rogers 
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 پژوهش روش  

های یادگيری در جایگاه نظریّهر این پژوهش  . داست  تحليلي  - توصيفيژوهش حاضر پژوهشي  پ 

ها،  ملي از جمله: مقاالت، کتاب در دسـترس موجود اسـناد   ومطالعه منابع مـرتبط  آموزش شيمي با

  است.بررسي قرار گرفته مورد بحث و   های علمي فارسيها و مجلّهنامهپایان

 

  های پژوهش یافته

 کاربرد نظریّه رفتارگرایی در آموزش شيمی   - 1

 گيری در فراگيران مطالعۀ رفتار قابل مشاهده و اندازه - 1-1

ا  آن جایي که  دليل یدهاز  به  رفتار  تغيير در  یادگيری شامل  است که  آن  رفتارگرایي  اصلي  ی 

  ی فرد استهای قابل مشاهدهمحيط و پاسخها از کاکتساب، تقویت و استفاده از ارتباطات بين محرّ

تواند بسيار مهمّ و حائز اهمّيّت  بنابراین تعيين اهداف آموزشي و تبدیل آن به اهداف رفتاری دقيق مي

کند. اهداف  های فراگيران را آسان ميهای رفتاری معموال عمل ارزشيابي معلّم از آموختهباشد. هدف

های اساسي نظير وجود درک مشترک بين معلّم و فراگير از آن چه  يرفتاری باید دارای مؤلّفه و ویژگ

رود توسّط فراگير انجام شود، توانایي فراگير در انجام امر مورد  انتظار ، قابل مشاهده باشد،  انتظار مي

موقعيّت و شرایط انجام اهداف توسّط معلّم مشخص شده باشد و در نهایت این که مالک قضاوت  

 (.  34 .، ص1398یادگيرنده ذکر شده باشد )نوروزی و رضوی، درباره عملکرد 

از وظایف اساسي که به نظر مي  رسد  با توجّه به ماهيت عملي و نظری بودن علم شيمي یکي 

مدرسان این درس باید مدنظر قرار دهند تعيين دقيق اهداف رفتاری با توجّه به محتوای آموزشي بر 

حرکتي با تکيه بر نظریّه رفتارگرایي است. یکي -ویژه در حيطه روانيهای ذکر شده به  اساس ویژگي

از مزایای استفاده از این رویکرد در آموزش شيمي، عالوه بر تمرکز ذهن یادگيرنده بر روی اهداف  

محرّک برابر  در  مناسب  واکنش  دادن  نشان  موقعيّتمشخص،  برای  تعيين شده  پيش  از  های  های 

 ير است.  آموزشي مختلف توسّط فراگ
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گيرند، از رویکرد رفتاری های آموزشي که از طریق رایانه صورت ميها و برنامهبه طور کلّي بازی 

ها یادگيری با تمرین و تکرار حاصل شده و به صورت انتقالي است. در این گونه بازی  کنند.استفاده مي

پذیرفتن نقش یا مواجه شدن با مهارتي با پشت سر گذاردن مراحل بازی با تمرین و تکرار  فراگير با  

امروزه از الگوی طراحي    (. 1  .، ص1394پردازد )رستگارپور و مرعشي،  به کسب امتياز مورد نظر مي
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استفاده ميبرای طرّاحي محيط  1( ADDIEآموزشي عمومي ) الکترونيکي  شود که یک مدل  های 

 (. 8 ،ص.1387راد، فاده مبتني بر نظریّه رفتارگرایي است )مومنيقابل است

  بات يترک  یو نامگذار  يسیمبحث فرمول نو  یريادگیبر    یاانهی را  يآموزش  یهایباز  ريتاث  يبررس 

دب  يميش بازی  رستانيدر سال دوم  داد که چنين  ینشان  در    ي شيمي انتزاع   ميمفاه  یريادگهایي 

، ص.  1394سازند )رستگارپور و مرعشي،  مي  ختهيآم  يت و سرگرمبا لذّ  رای  ريادگیو  ند  مؤثّر  اريبس

1  .) 

ای داالن سبز )یک بازی محقّق در پژوهشي دیگر در ارتباط با تاثير آموزش به کمک بازی رایانه 

ای نقشي  ساخته( در افزایش یادآوری مفاهيم شيمي اوّل دورۀ متوسّطه مشخّص شد که بازی رایانه

در یادآوری مفاهيم درسي داشته است و تفاوتي معنادار نسبت به بازی بدون مفاهيم شيمي    ارزنده

 (. 139، ص. 1394دهد )فرزین و صباغيان،  نشان مي

کنند تا یادگيرنده را بنابراین با توجّه به اینکه معلّمان رفتارگرا اغلب از تمرین و تکرار استفاده مي  

ای های رایانهگيری از بازیشود با بهرهبرسانند، توصيه مي  ش تعيين شدهبه اهدافي مشخّص و از پي

و    زيانگجانيدرک و فهم هي،  آموزش  یدر فضا  راني نشاط و جلب توجّه فراگدر حوزۀ شيمي با ایجاد  

 در ذهن فراگيران را بيشتر سازند. ميمفاه یماندگاررا در موضوعات انتزاعي باال برند و  ت بخشلذّ
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برای نشان دادن اثرات واقعي یک پدیده روی موضوع هدف، تحت  ابزاری  توان  ساز را ميشبيه 

ها همچنين در مواردی که سيستم واقعي قابل استفاده  ساز. شبيهدانستشرایط کنترل شده و قانونمند  

یا به کارگيری  اشد  ، زیرا ممکن است چنين سيستمي در دسترس نبگيرندقرار مينباشد، مورد استفاده  

توان مي  شده در شيمي را  سازیهای شبيهاز جمله مزایای روش  .خطرناک یا غيرقابل قبول باشد،  آن  

آزمایش  ،  درک بهتر مسائل شيمي،  هاصرفه جویي در زمان و هزینه،  الزمهای  به کاهش تعداد آزمایش

دستيابي همزمان  ،  هات و تميزی آزمایشامنيّ،  های بدون مواد زائد و پسماند آزمایش،  هاتر فرضيهسریع

عالوه بر   2کالس درس آینده از طرف دیگر    .اشاره کرد  های مختلفبه نتایج چندین آزمایش در زمينه

شبيهابزارها نوع  چندین  شامل  احتماالً  تصویری،  و  متني  یادگيری  به  ی  امر  این  بود.  خواهد  ساز 

های تحصيلي را با آمادگي بهتر و با سطح  دهد تا سالآموزان این امکان را ميدانشجویان و دانش

برنامهکنند  باالتر طيّ  يمهارت آن جا که  از  رایانههای شبيه.  با  سازی شدۀ  به خوبي  های  نظریّهای 

، ص.  1389یادگيری رفتارگرایي و به خصوص نظریّه اسکينر قابل تبيين است )حقاني و معصومي،  
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های درس را به آزمایشگاهي  توان با استفاده از این ابزار ارزشمند در آموزش شيمي، کالس( مي1188

های الزم  ه مجازی مهارتاندوزی در یک آزمایشگامجهّز تبدیل کرد و از فراگيران خواست تا با تجربه

افزارهای شبيه از نرم  از آن استفاده کنند. یکي  ساز، را در این درس فراگرفته و در زندگي روزمرّه 

سازی، تدریس و یادگيری دروسي نظير فيزیک،  شبيه  120با ارائه بيش از   PhET 1تعاملي  سازشبيه

بهبود مي  افزار محصول دانشگاه  بخشدشيمي، زیست شناسي، زمين شناسي و ریاضي را  نرم  . این 

  .است و بخش فارسي نيز دارد 2کلورادو

   

 گرایی در آموزش شيمی کاربرد نظریّه شناخت  - 2

 دهنده سازماناستفاده از پيش - 2-1

از نظریّه1968دار )آزوبل،  ا بر طبق نظریه یادگيری معن    های معروف شناختي، ( به عنوان یکي 

تحصيلي به صورت یک هرم فرضي با یک سلسله مراتب به    ۀدر یک رشتهای مربوط به هم  دانش

بند و ساخت شناختي آن زمينه علمي  یا يجویانه، در ارتباط با یکدیگر سازمان م صورتي بسيار صرفه

جدید    دانشاگر یادگيرنده بتواند  (. بنابراین  107، ص.  1387نعمتي و فاني،  )شاه  آورندرا به وجود مي

یادگيری معنادار    شودای صحــيح آغاز  زمينه   آموزش با  ه قــبالً آموخته مرتبط سازد وک  مطالبيبه    را

بنابراین با تکيه بر    .داشت  خواهدو حفظي    وارطوطي  ۀیادگيری جنبدر غير این صورت    بود،  خواهد

مي معلّمان   ، نظریّه  باین  را  محتوا  کلّي  ساختار  ابتدا  الزم،  مفهومي  چارچوب  ایجاد  با  رای توانند 

های مهمّ محتوا در فهم مطلب به آنان  یادگيرنده مشخّص سازند و با آگاه ساختن فراگيران از قسمت

دهنده مطالب را بر عهده دارد و اطّالعات مفيد  کمک کنند. در این الگوی تدریس معلّم نقش سازمان

آموزان ارائه به دانشو مؤثّر را به صورت معنادار و به منظور یکپارچه ساختن مطالب به طور مستقيم 

 آموز تسلط بر مفاهيم و اطّالعات ارائه شده است.  دهد. نقش اساسي دانشمي

دهنده  سازماندر پژوهشي که از طرف جعفری ثاني و همکارانش صورت گرفت، اثربخشي پيش 

دانشجویان  در آموزش شيمي عمومي در مبحث اسيد و باز مورد تأیيد قرار گرفت و نتایج نظرخواهي  

بيشتر داشته با روش معمول رضایتي  الگو در مقایسه  این  اجرای  از  اند )جعفرثاني و  نشان داد که 

 (.  64، ص.  1388دیگران، 

 

 استفاده از نمایش نقشۀ مفهومی   - 2-2

 
1 Physics Education Technology 
2 Colorado 



 

1399بهار ، 1، شماره دومپژوهش در آموزش شيمي، سال    

  مفهومي  نقشۀ  ارائۀ اطّالعات به صورت سازمان یافته و منظّم   ایبر  ترسيمي  هایاریبزایکي از   

نقشۀ مفهومي متشکّل از یک مفهوم اصلي است که در باال یا وسط قرار دارد و سایر مفاهيم  .   تـسا

نقشه   صلي در استفاده ازا  ۀیدامرتبط به آن با خطوط ارتباطي متّصل به یکدیگر قرار گرفته است.  

  ط تباار اریبرقر با را یگيردست که یاا بلآزو یوید د ن شناسيرواآموزش بر پایه نظریّات در  مفهومي

مرتبط    هگيرند دیا  مفهومي  رساختادر    هدـش  ارینگهد  دموجو  مفاهيمو    جدید  تموضوعاو    مفاهيم  نميا

 ی گيرد یا  لمد  ،شناختي  اختـس   هـب  هـتوجّ  اـب   (. آزوبل1188، ص.  1389داند )حقّاني و معصومي،  مي

آزوبل همانند سایر نظریّه    ۀنظریّهای معروف شناختي است. در  یکي از نظریّهکه    د کر  نبيارا    1دارمعنا

گيرد ، اساس یادگيری های شناختي، ساخت شناختي و تغييراتي که بر اثر یادگيری در آن صورت مي

  مفاهيم،   دهند . در این نظریّه ساخت شناختي عبارت است از مجموعه ای از اطّالعات،را تشکيل مي

ت. بنابراین بر اساس  رشته از دانش آموخته اس   در یک  های سازمان یافته که فرد قبالًاصول و تعميم

این نظریّه استفاده از نقشۀ مفهومي با هدف ارائه و نمایش اطّالعات به فراگير در جریان آموزش از 

چگونه یاد  یادگرفتن    یادگيرنده جهت »  در  تسهيل فرایندهای ذهنيتواند موجب  سوی  مدرّس مي

  مفاهيم دارای  ( و در دروسي مانند شيمي که  1290ص.    ،1390شود )ابوالحسني و دیگران،  گرفتن«  

  نشاـن  ، مفهومي  نقشۀ  مينۀ استفاده ازدر ز  ها پژوهش  بسياری داشته باشد.   یي رآاـک  ستند، ـه  عيانتزا

در   ست. پژوهش عبّاسي و همکارانا  انگيرافر  شنگرو    تحصيلي  بر پيشرفت  آن  مثبت  اترـثا  ۀدـهند

مفهومي در آموزش شيمي دورۀ متوسّطه نشان دهندۀ اثربخشي این رویکرد در    زمينه کاربرد نقشۀ

  افزایش ميزان پيشرفت تحصيلي فراگيران و دستيابي آنان به یادگيری معنادار است. در این پژوهش 

ل کتاب شيمي سـال  فصل اوّ)طراحي یک الگوی تدریس عملياتي برای مفاهيم انتزاعي ساختار اتم  

ـر مبنـای نقـشۀ مفهـومي، اثربخشي این رویکرد در افزایش ميزان پيشرفت تحصيلي ـطه( بدوم متوسّ

(.  29، ص.  1387را نشان داده است )عبّاسي و دیگران،  فراگيران و دسـتيابي آنان به یادگيری معنادار  

در مطالعۀ دیگر حاتمي و همکارانش استفاده از نقشۀ مفهومي را برای بهبود کيفيّت آموزش مفاهيم  

 (.  281، ص. 1387شيمي مورد تأکيد قرار دادند )حاتمي و دیگران، 

های مفهومي قبل از شروع تدریس کند که نمایش نقشهبه نقل از حاتمي بيان مي  2بنابراین نواک 

در پایان  یا تهيه نقشه مفهومي  سازمان دهنده را در یک آموزش منظم دارد و با ارائه  نقش یک پيش

تدریس شده و فراگير آموخته است در اختيار آنان قرار ای از آنچه را که  تواند خالصهميیادگيری  

 (. 281، ص. 1387اتّفاق افتد )حاتمي و دیگران،  یادگيری معنادار دهد و بدین ترتيب 
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 یادگيری از طریق مشاهده  - 2-3

بندورا   آلبرت  پایۀ نظریّات  بر  یادگيری  از  نوع  به    -روان شناس کانادایي  1این  امریکایي معروف 

رفتارهای  نظریّۀ یادگيری اجتماعي است. بر طبق این نظریّه که یکي از نظریّات معروف شناختي است،  

بيان    . نظریّۀ یادگيری اجتماعيدست آوردتوان از طریق مشاهده و تقليد از دیگران به  جدید را مي

تواند از  گيرد و مياجتماعي شکل مي  ۀاست که در یک زمين فرایند شناختي یک یادگيری کندمي

یا حتّ یا آموزش مستقيم باشد  صورت   ه مستقيميي در غياب سيستم تشویق و تنبطریق مشاهده 

های این نظریّه آشکار است؛ یادگيری ه یادگيری اجتماعي در بسياری از جنبه عد شناختي نظریّپذیرد. ب

پيامد    -های پاسخ  بدون عملکرد، پردازش شناختي در حين یادگيری، انتظارها و آگاهي از وابستگي

 (372، ص. 1398، )هرگنهان و السون توان به عنوان نمونه ذکر کردرا مي

هم  دعملکرو    رفتار  ه مشاهد  طریقاز    فراگير  نچو  بنابراین  و  به مي  هایشانکالسيمعلّم    تواند 

های گروهي  توانند از این ظرفيت استفاده کرده و با انجام فعّاليّتشيمي مي  مدرّسان  ، نددازبپر  یگيردیا

و   عملي  کارهای  در  بویژه  آموزشي  مسائل  حلّ  برای  را  مناسب  عملکرد  و  رفتار  مشاهد  زمينه 

 ف در آموزش شيمي فراهم آورند. آزمایشگاهي مختل
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 و  خواندن متخصصان نيب در  که يشناخت و يفراشناخت یهامهارت کسب  مهم یهاروش از يکی 

  ن یا  ياصل  آورندگان  دی پد  که  است  متقابل  ای   جانبه  دو  سیتدر  روش  دارد،  یادیز  اهمّيّت  مطلب  درک

  دنيفهم  و   خواندن  مشکالت  یدارا  آموزاندانش  به  توانيم  آن  از  استفاده   با  که  باورند  نیا  بر  روش

 . ندیآ فائق خود مشکالت  بر تا کرده کمک

  ک ی س یساخته شده است. روش تدر 2ي کوتسکیو  يفرهنگ  -ياجتماع  ۀنظریّ اساس  بر روش نیا 

آموزان با هم بحث و گفتگو کرده و متن را به صورت است که در آن معلّم و دانش  يفعّاليّت آموزش

تدر  .کنند يم  ميتقس  یي هاقطعه گروه   س یروش  صورت  به  م  يمتقابل  ا  شود. ياجرا    روش  نیدر 

  ، بل دارندمتقا  ارتباط  هاراهبرد  از  استفاده   در  یمبتد  و  فيضع  و   ماهر  آموزاندانش  ،ي مشارکت  یريادگی

مي روش  این  از  استفاده  برنامهبا  طریق  از  ارز  ریزی،توانند  و  نت  يابینظارت  عملکرد   جهيراهبردها 

  يبررس  را  یريادگی  ندیفرآ  در  فراشناخت   نقش   محتشمي  و   . صادقي خود را کنترل کنند  یريادگی

 عملکردهای گسترش و بهبود در مهمّ بسيار فراشناخت نقشياند که  گزارش کرده  ها آن.  اندکرده
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 در باید فراگير عبارتي  هب  .بخشد توسعه را فراگيران یادگيری هایمهارت تواندمي و دارد شناختي

 راهبردهای اگر و کند ارزیابي را خود یادگيری که بگيرد یاد و کند ایفا فعّالي نقش خود یادگيری

(.  143، ص.  1389،  محتشميو    صادقيد )کن  استفاده  جدید راهبردهای از  موفق نبود، اشیادگيری

 توجّه قابلی ثيرأ ت دروس یادداری و یادگيری افزایش در فراگيران، به فراشناختي هایمهارت آموزش

 را آنان طریق این از تا بکوشند فراگيران  به هامهارت این  آموزش در باید شيمي  سانمدرّ لذا دارد؛

 .سازند لمبدّ فعّال یادگيرندگان به

 

 گرایی در آموزش شيمی کاربرد نظریّۀ ساختن  - 4

  رمحو  - فراگير   یسرتد  ی هاروش  - 4-1

پيداست روشي است که فراگير به صورت فعّال در    این روش  نامش  از  تدریس همان طور که 

. در این روش که روشي فعّال  استروش یادگيری، مبتني بر عملکرد فراگير   جریان تدریس درگير و

  س برای فراهم آوردن شرایط پویای یادگيری مهمّنقش مدرّ  و   است، کار تيمي بسيار اهمّيّت دارد

 هستند.  تبيين قابل دیکر رو ینا با  خوبي به  کتشافيا یگير دیاو   کتيرمشا یگيردیا .است

آموزان در درس علوم  یادگيری مشارکتي بر پيشرفت تحصيلي دانش  کرامتي و همکاران با بررسي 

امتحان  اضطراب  و کاهش  دادند که    تجربي  نشان  آنان  مقابل روشدر    های یادگيری مشارکتي در 

ت )کرامتي و  اس  این روش یادگيری  تقيّموفّۀ نشان دهند  تأثيری قابل توجّه داشته و تدریس متداول

گزارش کرد که یادگيری مشارکتي برای تغيير   1395شامبياتي در سال    (. 83، ص.  1391دیگران،  

یيد  آموزان مورد تأ فهمي دانشمفهومي در مفاهيم سينتيک شيميایي اثر بخش بوده و در اصالح کج

 (.  405، ص. 1395است )شامبياتي، 

( به مقایسه یادگيری مشارکتي و انفرادی در مباحث ترکيبات یوني  1399عبدالي و همکارانش ) 

دانش یادگيری  ميزان  دادند که  نشان  و  پرداخته  تجربي  علوم  نهم  پایۀ  مولکولي  روش  و  با  آموزان 

نتایج نشان داد که استفاده از روش یادگيری    یادگيری مشارکتي بيشتر از روش انفرادی بود. هم چنين

مشارکتي در مقایسه با یادگيری انفرادی بر ميزان یادآوری و یادسپاری اطّالعات علمي، ميزان درک  

و فهم مطالب آموخته شده و ميزان به کاربستن و ترکيب مطالب درسي مؤثّر بوده است )عبدالي و  

 (. 73، ص. 1399دیگران، 

مبتني بر کاوشگری توجّه اصلي بر درگير کردن فراگيران در کاوش و کشف است تا  در تدریس   

ل، همزمان با شناخت، چگونگي تحقيق علمي را نيز فرا گيرند. در این روش ای دست اوّبا یافتن تجربه

تأثير   نتایج تحقيقات احمدی و عبدالملکي بر روی   .صورت ذهني و هم عملي فعّالند فراگيران هم به



 

 

 ی میدر آموزش ش یریادگی های هیّکاربرد نظر

قيت و انگيزه  ا رویکرد اکتشافي بر خلّنشان داد که  وزش علوم تجربي مبتني بر رویکرد اکتشافي  آم

 (.  95، ص. 1391)احمدی و عبدالملکي،  پيشرفت دانش آموزان مؤثر است

 

 مسئلهیادگيری مبتنی بر  - 4-2

 صيل و ا  طبيعي  یمحيطهادر    باید  زشموآ  یياساختنگر  دیکررو  طبق  بر  ،شد  گفته  که  رهمان طو 

گرا در نظام آموزشي است. عالي  محور یک روش آموزشي فعّال و سازنده مسئله  افتد. یادگيری    ق تفاا

کند که باعث فعّال  یک موقعيّت یادگيری ایجاد مي مسئله  گوید در واقع  مي  1به نقل از اگن و چاوداک 

کند که  فرایند یادگيری جذب مي شدن دانش پيشين یادگيرنده مي شود و او را برای درگير شدن در  

ای برگرفته از با نظریّۀ یادگيری موقعيّتي سازگار است. یادگيری موقعيّتي یا شناخت موقعيّتي نظریّه

که مشخص ميرویکرد ساختن است  رخ  گرایي  آن  در  که  است  وابسته  موقعيّتي  به  یادگيری  کند 

از عالي موقعيّت واقع  2دهد. بنابراین هانگمي نقل  باید در آن ي را بافتي ميبه  داند که یادگيرنده 

به  مسئله  ها و دانش حل کند و هرچه تکليف حل  ای معنادار را با استفاده از تنوعي مهارتمسئله

 (.  77، ص. 1397تر باشد، یادگيری با معنادارتر است )عالي و دیگران، زندگي واقعي نزدیک
آموزان دانش  در درس شيمي بر خلّاقيّتمسئله  احمدی و عبدالملکي نشان دادند که الگوی حلّ   

، ص.  1392مثبت دارد ) احمدی و عبدالملکي،  ار تأثير  کال بودن، انعطاف پذیری و ابتهای سيّفهو مؤلّ

ت یادگيری شيمي  های حل مسئله بر کيفيّهفبررسي ميزان اثربخشي آموزش مؤلّیگر با  پژوهشي د  (.1

تي بر سـه متغيـر یـادگيری،  تدریس سنّ  ۀبا شيو  آموزان سال سوم مقطع راهنمایي تحصيليشدر دان

معمـولي   ۀمسئله و شيو  بين سبک حلّنشان داد که    مسئله و نگرش انجام شد  مهـارت هـای حلّ

  يآمـوزان تفـاوتمسئله و رشد نگـرش شـيمي دانـش  های حلّتـدریس در رشد یادگيری، رشد مهارت

تي بر پيشرفت تحصيلي  مسئله نسبت به روش تدریس سنّ  دار وجود دارد و تدریس به روش حلّمعنـي

 (. 1389د )اميدوار، بيشتری دار دانـش آمـوزان تأثير

 

 موقعيّتی  یريادگی   - 4-3

   ل ياص  یها  تجربه  و  ينيو آموزش ع  يعمل  یهاموقعيّت  به  ديأکتگرا  در تدریس مبتني بر سازنده 

  نظریّه  به  وابسته  ميمفاه  از   يکی  نيب  ن یدر ا.  ابد ی يم  اهمّيّت  سیآموزش در تدر  یهاهفعنوان مؤلّبه  

مفهوم که    نیموقعيّتي است. ا  یريادگیدارد،    شيمياهمّيّت را در آموزش    نیشتريکه ب  ،یيگراختنسا

 نیتواند از انجام دادن کار جدا باشد و اگر ايشود، دانستن، نميم  ديبه آن تأک  زين  یيگرادر سازنده

 
1 Eggen & kauchak  
2 Hung 
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معتقدند که    یيگراسازنده   دگاه ید   روانيشود. پ يم  جدا  آن  ۀنيزم  از  دانش   رد، ينگ  قرار  توجّه  مورد  اصل

رود    يم  ها به کار  که در آن  يفي ها، مقاصد و تکال  موقعيّت  به   دانش،  يعنی.  استشناخت، موقعيّتي  

ها  آن  یکه در اصل برا  یي ها  وابسته است به مقاصد و موقعيّت  يهر دانش  گر،یسخن د  وابسته است. به

موقعيّتي    یريادگیجهت است که    نيبه هم  (. 73، ص.  2015)عابدیني و همکاران،    ساخته شده است

آزمایشگاه   محيط  برادر  ی  ی هافعّاليّت  یاساساً  شيمي  رشته    جهت.  است  مبرم  از ين  کدانشجویان 

  رندگانيادگی  د ی کنند که؛ ما بايم   شنهاد يپ   یي گراسازنده  نظریّه  روانيپ   موقعيّتي،   شناخت  به  دنيرس

  ف ي تکال  از  منظور .  بپردازند  یريادگی  به  يواقع  و  لياص  فيشدن، به تکال  ري تا از راه درگ  ميکن  قی را تشو

  به   ي واقع  طيمح  در  کار  انجام  و  دانستن   نيب  یيجدا.  است  ي زندگ  ي عمل   و  ينيع   یهاموقعيّت  ل،ياص

  دانشگاه  و  مدارس  دي طور آشکار وجود داشته است. تأکها به    مدارس و دانشگاه  یريادگیدر    تيطور سنّ

و بدون در نظر    يها به شکل انتزاع آن  سیو تدر  يکل  قیو حقا  ميمفاه   ،ياصول اساس  یريادگیها بر  

از  یاريبس.  شود در تجارب روزانه به وفور دیده مي  کرد یرو نیبوده است. عدم تناسب ا نهيگرفتن زم

  نیا  رایز.  ستندين  ي افتنی باز  ي واقع  ي د در زندگنشويم   س یها تدرکه در دانشگاه    يانتزاع   ی هادانش  

وابستگهاکردیرو اصول  رديگي م   دهیناد  را  شناخت  وموقعيّت    ي،  واقع  در   ک ی   عنوان  به  یريادگی. 

افتد.  يم  فاق اتّ  کار  و   مسأله  حلّ  صورت  به  روزانه  ، یريادگی   که  است  ده ی ا  نیا  هیپا   بر  سازنده   فعّاليّت

  کی قیشدن و از طر ريدرگ ۀليبه وس آموزش شيميفراگير رشته شيمي و است که،  ي بدان معن نیا

 به   توجّه  با   لذا  و  ابدیدست  شيمي    یريادگیتواند به    يم   آزمایشگاهيو    يکیزيف  طيکنش فعّال با مح

تعل  یريادگی  یانتقال دانش که هسته  یمثابه  به  یريادگی   روز  به  روز  دگاه،ید  نیا ترب  ميدر    ت يو 

  نیرود و ا يم  شيها پ یيتوانا ۀها و توسع مهارت ،يفعّال و دانش شخص شتريب یريادگیبود به  يسنت

-سازنده   کردیرو  مهمّ  یها  يژگیاز و  نیکنند. بنابراي م  د يکأ ت  آن  بر  انیگرااست که سازنده  یزيهمان چ

 را متحول کند. شيميت آموزش تواند به شدّيموقعيّتي است که م یريادگی  ،یيگرا

 

 کشی مفهومی نقشهاستفاده از    -5-4

کند، داشتن ب مي به جزء مرتّ مفهومي که مفاهيم را از کلّ  ۀافزون بر ساختار سلسله مراتبي نقش 

های عرضي به خاطر این مفهومي است. اهمّيّت ارتباط ۀترین ویژگي یک نقشمهمّ های عرضيارتباط

)سطح دانش( به یک مفهوم در  کند تا یک مفهوم از یک قلمرو دانش  کمک مي  فراگيراست که به  

ارتباط    ۀحوز مفهومي  نقشه  روی  ارتباطدهددیگر  بيشتر .  دانـش جدیـد،  عـرضـي در خـلق  های 

(.  281،ص.  1387)حاتمي و دیگران،    کنند ه ميئارا  ،   دانش است  ۀ سازند  ۀ هایي را که به عهدپرسش

عرضي بين مفاهيم موجود و ساختار    های مفهومي ارتباطات اگر فراگيران بتوانند با رسم و تهيّۀ نقشه

توان از رسم نقشه مفهومي از سوی فراگيران به ذهني خود را پيدا کند و دانشي جدید را بسازند مي
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در بهبود کيفيت  گرایانه  های یادگيری ساختنیادگيری مبتني بر محيط  - عنوان یک راهبرد یاددهي 

مقایسه تأثير آموزش به روش رفت. در پژوهشي بهره گ شيمياز جمله درسي  هایبرنامهانواع اجرای 

گرایي با روش تلفيقي بر یادگيری درس علوم نهای مفهومي به عنوان یک روش مبتني ساختنقشه

آموزشي،    ۀدر هـر جلسـمورد بررسي قرار گرفت. در این پژوهش    سوم استان البرز   ۀ دانش آموزان پای

ـد مـورد از اهـداف جزئـي آن جلسـه نقشه مفهومي  های تعيين شده بـرای چنآموزان در گروهدانش

آموز موظف بود برای جلسه آموزشي بعـدی یک نقشه مفهومي از کردند. همچنين هر دانش رسم مي

-های دانش ی آموزشـي نيـز چنـد مورد از نقشهشده آمـاده نماینـد . در هـر جلسـه  کل مطالب ارائه

  ترسيم  پس روش آموزش. نتایج پژوهش نشان داد که  قـرار مـي گرفـت آموزان مورد ارزشيابي گروهي  

های مفهومي در مواردی کـه نيـاز به یادگيری عميق و سطح باال از مطالب درسي وجوددارد،  نقشه

 (. 83، ص. 1392مؤثّر است )زبرجدیان و احمد آبادی، 

م تجربـي و ریاضي و  هـای علـوبرای یادگيری درس شيمي سال دوم رشتهدر پژوهشي دیگر   

های  گروه کنترل مشارکت داشـتند. در گروه  4گروه آزمایش و    4طه در قالب  فيزیک مقطع متوسّ

آزمودني برنامآزمایش،  نقـش  ۀها تحت  برکاربرد  نقـشه کـشي مفهومي  ۀ  درسي مبتني  مفهـومي و 

آزمودني مقابل  در  دیدند.  گروهآموزش  مهای  درسـي  برنامـه  طبـق  کنترل  روش  )  رسـومهای 

مباحثي  های مفهومي در  نقشهرسم  استفاده از    نتایج پژوهش نشان داد که    .سخنراني( آموزش دیدند

های اتمي، اعداد کوانتومي و ...( که دارای مفاهيم انتزاعي هـستند کـارآیي بيـشتر  )مانند اتم و مدل 

   (.29، ص. 1387)عباسي و دیگران،  دارد

 

  گيری بحث و نتيجه

ا    و   گرایيیي، فراشناختاگر  شناخت   ،یياگررفتار  شامل  ی،گيرد یا   مهمّ   نظریۀ   چهار  مقاله  یندر 

های  هایي از پژوهش با آوردن نمونه  آموزش شيمي  مينۀدر ز  ها آن  شيزموآ  یهادبررکاو    یياگرساختن

با توجّه به اینکه هر یک از این چهار نظریّه ، دارای .  مورد بررسي قرار گرفتانجام شده در این زمينه  

معایب و مزایایي منحصر به فرد است و بر روی نوعي خاصّ از یادگيری تمرکز دارد بنابراین پيشنهاد 

با جنبهمي اساتيد شيمي  و  بر  شود ،همّ معلّمان  تا  باشند  نظریّات آشنایي داشته  این  های مختلف 

 موقعيّت توانایي استفاده از مزایای این نظریّات را داشته باشند.  حسب

توان گفت چنان چه معلّمان و استادان شيمي در پي  با توجّه به خصوصيّات هر چهار نظریّه مي 

توانند تدریس خود را بر اساس نظریّه رفتارگرایي طراحي آموزش مهارتي خاصّ به فراگيران هستند مي

های از پيش  ی این نظریّه نظير واضح و آشکار بودن اهداف رفتاری و استفاده از محرّککنند و از مزایا

حرکتي استفاده کنند. از طرف دیگر  -های آموزشي مرتبط با اهداف رواني تعيين شده برای موقعيّت
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شده  بنابر این نظریّه با استفاده از این رویکرد، ذهن یادگيرنده بر روی هدف یا مهارتي خاصّ متمرکز  

تواند واکنشي مناسب نسبت به آن از خود نشان دهد. از جمله الگوهای رفتاری مبتني بر این  و مي

پيامد یادگيری به طور روشن و واضح، فراهم نمودن موقعيّتنظریّه را مي های  توان تعيين نتایج و 

-ها و شبيهها، برنامهیادگيری توأم با تکرار و تمرین و بازخورد به موقع و هم چنين استفاده از بازی

ای در آموزش شيمي با  ای نام برد. ویژگي استفاده از این راهبردهای آموزشي و رسانهسازهای رایانه

های دارای توجّه به ماهيّت تجربي و تکرارپذیر بودن آن سبب انتقال یادگيری و تعميم آن در موقعيّت

ریافت محرکي خاصّ پاسخي مشخّص به  کند با دعناصر شبيه و مشترک است و به فراگير کمک مي

 مسائل مربوط به آن بدهد و یادگيری را توأم با لذّت و سرگرمي سازد.    

گرایي یادگيرنده با تجربيّات آموزشي تعامل دارد و مطالب  با توجّه به اینکه در رویکرد شناخت 

مي پيوند  خود  شناختي  به ساخت  را  اآموزشي  و  باورها  تفکر،  بنابراین  بر  رزشزند  یادگيرنده  های 

توانند از مزایای این نظریّه در گذارد،لذا معلّمان و استادان شيمي ميفرایندهای یادگيری تأثير مي

ریزی برای راهبردهای  آموزش تفکّر انتقادی و اهداف مرتبط با حوزۀ شناختي استفاده کنند. برنامه

تفاده از نقشۀ مفهومي و مشاهدۀ مستقيم  سازمان دهنده، اسشناختي یادگيری نظير استفاده از پيش

در آموزش نقشي بسيار مهمّ در چگونگي نگهداری اطّالعات در ذهن یادگيرنده، کسب دانش، تغيير 

شود. از   آن جا که علم شيمي شامل مباحثي  در ساختارهای ذهني در راستای یادگيری معنادار مي

توان انتظار داشت استفاده از  قابل درک است ؛ مي   غيرانتزاعي و از دید فراگيران ،اغلب دشوار و غير

گرایي در آموزش با استفاده از راهبردهای ذکر شده ، بسيار مفيد و در اغلب موارد رویکرد شناخت

ارتباط  آسان  کشف  و  یادگيری  کيفيّت  بهبود  یادگيری،  محيط  از  فراگيران  رضایت  افزایش  سبب 

       معنایي بين مفاهيم از طرف فراگيران شود.

های های آموزشي بر آموزشنظام کند که در عصر انفجار اطّالعات باید  نظریّۀ فراشناختي بيان مي 

بتوانند در برخورد با مسایل گوناگون    فراگيرانتا    تأکيد نمایند فراشناختي و یادگيری چگونه یادگرفتن  

  کند تأکيد مي یادگيری  به طور مستقل بيندیشند. فراشناخت به استعداد درک و کنترل مطلب مورد

های یادگيری  تواند مهارتدر بهبود و گسترش عملکردهای شناختي دارد و مي  بسيار مهمّ   يو نقش

مهارت آموزش  بخشد.  توسعه  را  و  فراگيران  یادگيری  افزایش  در  فراگيران،  به  فراشناختي  های 

 در   فراشناختي  راهبردهای  از  استفاده   با   هم چنين فراگيران  قابل توجّه دارد؛  یثيرأ اری دروس ت سپیاد

 آموزش   راه  از  توانندمي  معلّمان  و  یابندمي  دست  بيشتر  پيشرفتي  به  خود  درسي  هایفعّاليّت

 .باشند تریموفّق یادگيرندگان تا  کنند کمک خود آموزان دانش به فراشناختي راهبردهای

ساختن  در  نقش  رویکرد  شناختگرایي  رفتارگرایي،  رویکردهای  از  متفاوت  و  مدرّس،  گرایي 

توانند به جای انتقال  کنند ميگرایي است. مدرّساني که براساس این رویکرد تدریس ميفراشناخت
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های احتمالي مسائل دست یابد.  اطّالعات و دانش، به راهنمایي یادگيرنده بپردازند تا بتوانند به راه حلّ 

يرنده بتواند با قرار گرفتن در موقعيّت اصيل و مناسب مسئله را درک و مشکل خود بنابراین اگر یادگ

بنابراین اگر بخواهيم فراگيران      تواند دانش خود را در موقعيّت جدید به کار گيرد.را رفع کند، بهتر مي

  تدریس مبتني بر   دیکراز رو  توان با استفادههای ارتباطي بياموزند مي، مهارت حلّ مسئله و مهارت

های  گرایي مانند روش تدریس فراگير محور )یادگيری مشارکتي و اکتشافي(، استفاده از محيطهندزسا

های عملي و آموزش عيني  یادگيری اصيل و واقعي )یادگيری مبتني بر مسئله( و تأکيد بر موقعيّت

موقعيّتي(  تسهيلمحيط  )یادگيری  فعّال،  پاسخگو،  معناهای  خلق  در  کشف   گر  و  تجربه  طریق  از 

    شهودی ایجاد نمود.

های یادگيری راهبردهایي متنوع را در اختيار  توان نتيجه گرفت که نظریّهبنابراین به طور کلّي مي 

  شرایط،  ی و  و نگرش  مدرسها به  از آن  ک یهر  دهند که توجّه و استفاده از  مدرسان شيمي قرار مي

توانند راهبرد  و فقط تنها مدرّساني مي دارد  يبستگ يو اهداف آموزش رانيفراگخصوصيّات ، یريادگی

ها داشته و  و روش مناسبي را برای تدریس انتخاب کنند که آگاهي کامل از این نظریّات و کاربرد آن

توانایي مهيّا نمودن شرایط یادگيری را بر حسب موقعيّت برای رسيدن به نتایج مطلوب داشته باشند 

های اشاره شده در این خصوص کارایي این نظریات را در آموزش شيمي از  موارد پژوهشکه در اکثر 

 دهد. منظر  نشان مي 
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Abstract 

      Learning theories determine the most appropriate strategies, tools, and 

methods for different learning situations. The attention and use of each depends 

on the teacher and his or her attitudes, learning conditions, learner characteristics, 

and educational goals. In this article, while reviewing these theories, by bringing 

examples of research works, their educational applications in chemistry education 

are discussed. The period of time considered from 2008 until now has been used 

by applying these theories searching in Persian databases and reviewing articles, 

books and dissertations related to chemistry education. The results of this study 

showed that each of these theories emphasizes a specific type of learning and one 

of the important applications of these theories in chemistry education is to teach 

concepts and process skills using games and computer simulators (behaviorism 

approach), use of pre-organizer and concept map (cognitive approach), use of 

social learning (metacognitive approach) and use of inclusive learning methods, 

problem-based education and pointed to situational learning (constructivist 

approach).  It is recommended that chemistry instructors be fully acquainted with 

this set of theories and use a specific approach based on the situation and content 

of the training, followed by appropriate strategies. In general, behavioralism is 

suitable for teaching goals in the field of psychomotor and cognitiveism and 

metacognition and constructivism is suitable for teaching goals in the field of 

cognitive and metacognitive. 
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