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 ، ايرانساري، دانشگاه فرهنگیان، پايه علوموه راستاديار گ 1

 چکيده
 و علوم طبيعت از  آن ها درك بر تواند مي انمعلّمدر دوران تحصيل دانشجو یادگيری تجربيات

مؤثر باشد. هدف از این  یادگيری -یاددهي نظرات ناشي از آن در فرایند و همچنين آن آموزش هایروش

 ابتدایي آموزش اول ترم انمعلّم دانشجو متوسطه بر مقطع آموزشي دوره تأثيرگذاری پژوهش بررسي ميزان

ی جامعه است. ابتدایي مقطع علوم درس یادگيری –یاددهي فرایند در آن ها ذهن در نهفتهراهبرد  از لحاظ

لي سه رشته تحصياز  مازندران فرهنگيان دانشگاه ابتدایي آموزش رشته انمعلّم دانشجو شامل تحقيق آماری

داده های  مورد نياز  بر اساس چک  .آماری در این روش برابر است یی آماری با جامعهمختلف است. نمونه

انس جهت پيدا کردن ارتباط جمع آوری شده و آناليز واری "علوم را نقاشي کن معلّمیک "ليست آزمون 

راهبرد که  داد نشان نتایج یاددهي آن ها انجام پذیرفت. راهبردان و معلّمدار بين نوع دیپلم دانشجو معني

روش  آن ها در گروه ریاضي فيزیک و علوم انساني تجربيات اساس بر اول ترم بين دانشجویان در غالب

 يتحصيل رشته نوع بين داری معني باشد. همچنين، اختالف و در گروه علوم تجربي انتقالي مي مفهومي

 نگرش تقریبا  ان معلّمو دانشجو  نداشت وجود علوم یاددهي امر در هاآن اوليه راهبرد در انمعلّم دانشجو

 یكساني در برپا کردن کالس علوم از خود نشان دادند. 
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 لهو بيان مسامقدمه 

زشي هم درآموزش و پرورش و هم در دانشگاه وـمآ ماـنظ اصلي ترین اهدافامروزه یكي از 

 کمک به تا ستا ندگيز قعيوا یمينههاز در دوـخ شـندا از دهتفاـسا در اـناتو ادیرـفا تـتربي ها،

 انمعلّمشجو ندا خود باشند. در این ميان، دگيـنز پي در پي اتفاقات و مشكالت دانش قادر به حل آن

  ،اـه شـندا به فزاینده شكل به باید ن هدایت دانش آموزان را در دست خواهند گرفت،، که سكاما

 یرـبش هـجامع روزافزون اترـتغيي اـب را دوـخ اـتنه هـن نندابتو تا شوند مجهز هایيشنگر و هارتمها

 زهتا اتتغيير و توالـتح داـیجا در ؤثرـم سهمي نشدا نتوليدکنندگا انعنو به بلكه ندزسا هماهنگ

 .باشند شتهدا

به عنوان یک چارچوب نظری جهت بررسي چگونگي و چرایي  معّلمو باورهای  راهبرد اصوال 

گيرد که این رفتارها و روش ها مواردی مانند نحوه رفتار و روش واقعي آن ها مورد استفاده قرار مي

که در مراحل آموزش گيرد مي بردررا آموزش و تدریس و چگونگي مقابله با مشكالت و معضالتي 

ان بر آن عقيده دارند و از معلّمين در حين خدمت و همچنين دانشجومعلّم. هر آنچه شودایجاد مي

 ،2002 ،1ذهن آن ها مي گذرد به طور مستقيم بر عملكرد و رفتار آن ها تاثير مي گذارد )هارت

 (.102ص.

ها شكل مي پذیرد، این مبنای شناخت هویت تدریس و کسب مهارت  یادگيری تدریس بر

(. از طرفي، نظرات و 2،2001هویت به دانش شخصي افراد از خود و دیگران بر مي گردد )دنيل ویكز

تحصيل در مقاطع  ان در زمينه سبک تدریس با تجربياتي که آن ها از طریقمعلّمعقاید دانشجو

و دانشج یدست آمدهه های بدر ارتباط است. تجربه ،خود در مدرسه گذرانده اند یابتدایي و متوسطه

ان یكي از مهمترین عوامل در ساختن عقاید و نظرات ذهني آن ها است. هر آنچه که در دوران معلّم

مي تواند کوله باری باشد که آن ها را با احساسات و ایده های مهيج و معني  ،تحصيل خود آموخته اند

دار وارد عرصه تعليم و تربيت کند و یا برعكس باری از تجربه های منفي و ناخوشایند باشد که 

برای بهتر و مثبت تر واقع شدن در ميدان آموزش و  معلّمذهني او را اشغال کرده و دانشجو یزمينه

صل (. حيدری و همكارانش ف2008 ،3توزان -د در مقابل آن ها مقاومت نشان دهد )ایلمازپرورش بای

در دیدگاه اول به صورت س را از دو دیدگاه بيان مي کنند: تدریی مشترك بيشتر پژوهش ها در حوزه

ي پرداخته نشده است و در دیدگاه دوم، تأثير تجربه، نقش معلّمشكل گيری هویت  یني به مسئلهدرو
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های چندگانة شخصي و حرفه ای و ... در شكل گيری هویت حرفه ای مورد بي توجهي قرار گرفته 

(. بر اساس مطالب ذکر شده، این مقاله در نظر دارد با استفاده 2، ص. 1392است )حيدری و همكاران،

ان را بررسي نماید معلّمگوشه ای از تأثير تجربه دوران دبيرستان دانشجو    4DAST-Cاز تكنيک 

ان رشته علوم تربيتي گرایش آموزش ابتدایي ترم اول را در معلّمو ارتباط نوع رشته تحصيلي دانشجو 

 آن ها در امر تدریس راهبردفيزیک و علوم انساني( با نوع _مقطع دبيرستان )علوم تجربي، ریاضي

 نيز قابل اجرا هستند نمایان آموزش دروسي مانند علوم تجربي و یا شيمي که به صورت آزمایشگاهي

انتقالي، مفهومي و کاوشگری  راهبردکند و  پيش فرض های موجود در ذهن آن ها را از بين سه 

 جستجو نماید.

 

 تحقيقي پيشينه

( در تعریف تجربه بيان مي کنند که ما تجربه را به پيروی از دیویي، 2002) 5الیت و کاکس

به عنوان نوعي داد و ستد بين فرد و آنچه در زمان یادگيری محيط او را تشكيل مي دهد تعریف مي 

کنيم . از آنجاکه برخورد یادگيرنده با هر گونه تجربه ممكن است به یادگيری منجر شود، الزم نيست 

يری هميشه به طور عمدی باشد و بسياری از آن ها مي تواند به طور اتفاقي نيز انجام پذیرد. که یادگ

ان و دوستان، در معرض یادگيری های معلّمدانش آموزان ضمن حضور در مدرسه و در اثر ارتباط با 

بيات راتفاقي قرار مي گيرند که از قبل طرح ریزی نشده و قابل پيش بيني نيستند. از آنجایي که تج

د اعمال مي کنن معلّمان بر مسير انتقال دانش و انتخاب شيوه هایي که به عنوان یک معلّمدانشجو 

آگاه ساختن دانشجویان از عقاید و  .(298،ص.  2001همكارانش، و 6توماس)تأثير خواهد داشت 

آن  دنبال باورهایشان مي تواند نقطه شروع خوب و مناسبي برای بازنگری و بهبود این نظرات و به

  (.2006 ،و همكارانش 7بهبود روش های آموزشي باشد )ماریک

از طرفي نقاشي و طراحي یكي از مهمترین ابزارها در بيان افكار، عقاید و نيازهای دروني 

بشر به حساب مي آید و مي توان اطالعات مناسبي از ویژگي های شناختي شخصيت فرد و توانایي 

جنبه های رواني را از طریق نقاشي به دست آورد. اگرچه کشف این  های ذهني و موارد بسياری از

موضوع آن چنان ساده نيست اما نقاشي کمک مي کند تا هيجانات و عقاید فرد که از طریق کلمات 
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به او  معلّم(. خود ارزیابي صادقانه از تصاویر ذهني یک 2006،  8بيان نمي شود منتقل گردد )زامبو

الیل هر آنچه در پس چگونه تدریس کردن، چگونه یاد دادن و چرا یاد دادن دوجود کمک مي کند تا 

  .را سنجش و اندازه گيری کند

رنگي از یک تدریس ان تصاویر رنگامعلّمبيان مي کنند که دانشجو  9کالدرهد و رابسون

(. 1991تجربيات خود به عنوان دانش آموز در ذهن دارند )کالدرهد و رابسون، یخوب را به واسطه

فرایند  یشمندی از عقاید آن ها درباره نحوهان مي تواند بينش ارزمعلّمبنابراین تصاویر ذهني دانشجو 

، 2002 یاددهي ارائه دهد و این تصاویر مي تواند در امور ساختاری مورد استفاده قرار گيرد )هارت،

 (102ص.

 که هایي فعاليت و علوم آموزش های روش خصوص در آگاهي گسترش برای تالش در

 درکالس "واقعا که کارهایي درباره باید دهند، مي انجام یادگيری ـ یاددهي فرایند در دانش آموزان

 ار تا دانش آموزان خود مي کند کمک انمعلّم به برخورد طرز مي شود، اندیشيد. توجه به این انجام

 ازاین رو سوال هایي مانند موارد زیر مطرح مي شود: . دهند قرار بهتری یادگيری موقعيت در

 آیا دانش آموزان در یک کالس علوم فرصت کشف  پدیده ها را دارند؟ 

 تا چه ميزان نقش هدایت گر را در رسيدن به مفاهيم درست برای دانش آموزان ایفا  معلّم

 کند؟مي

 درگير  علمي مسائل با و به کمک همكالسي های خود معلّم همراه چگونه دانش آموزان  به

 هستند؟ 

را در ارائه و اجرای فرایند یاددهي  معّلمپاسخ هر کدام ازاین سوال ها مي تواند رویكرد 

 یادگيری فرایند دانش آموزان خود در جدی کردن درگير بدون معلّم در جواب، نشان دهد. اگر

در کالس اجرا  "انتقال رویكرد" در این صورت آن ها انتقال دهد، مطالب درسي را به "مستقيما

 بستگيوا و تمایلزان، موآنشدا هنذ به نشدا لنتقاا به متكي یهاروش به معلم یشاگر .خواهد شد

 یهاامحتوی مينههاز در یگيردیا تمشكال نشد خيمترو به منجر و داده یشافزا معلم به را نناآ

 زموآنشدا هنذ به را سيدر نگوناگو ایمحتو نباید معلم (.10،2008لي و بویل) دميشو نگوناگو

، هاآزمایش یا ها درس در (. اگر2003، 11)پالمر دبگير دیا چگونه بدهد دیا او به باید بلكه کند منتقل

 واقع تحقيق و... توجه شود، در و یافته تفسير ارتباط، برقراری مشاهده، مانند به مهارتهایي
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دانش آموزاني که از طریق فعال و به صورت مفهومي  .است گرفته کار به را "مفهومي رویكرد"معلّم

به یادگيری مي پردازند، بهتر یاد مي گيرند و از تجربه و یادگيری لذت بيشتری مي برند. درگيری 

های کالسي مي تواند منجر به افزایش باورهای خودکارامدی فراگيرندگان گردد، لذا توجه به روش 

 (.12،1985دریس فعال جهت طراحي در برنامه های درسي امری ضروری است )کالرهای ت

رویكرد " کنند، کشف را ها سؤال جواب خودشان که شود داده اجازه دانش آموزان به اگر

 ی درشگروکا روش ،(2012)14گتاینت و 13بدیساا تحقيق نتایج طبقاست.  اجرا شده "کاوشگری

و  15رالنو. ستا شتهدا زانموآنشدا تحصيلي پيشرفت بر را تأثير بيشترین ،نياسخنر روش با مقایسه

تحليلي  ینایيهااتو یشافزا بر ابسز یتأثير یشگروکا روش که ندده اکر ارشگز ،(1972)16تسكاا

، ستا هماند باقي نماز گذشت از پس و دهبو پویا و مستمر یشگروکا روش اتتأثير و دارد انگيرافر

 دخوی بدنه در یسرتد مهم عناصر پيشبيني ایبر معيني بچورچها ،یسرتدی لگواز آنجایي که ا

ح طر ا،محتو تحليل آن بچورچادر  نيز باشد و یگيردیا محيطمي تواند نمایانگر  ،کندتعبيه مي

تمرینها  ب،کتا ایمحتو هيدشكل رهبادو و حتي يـسدر و يـشزموآ ،تحصيلي برنامه ریزی و ییزر

 صورت مي پذیرد. شيابيارز و

 "18یک مرد را نقاشي کن"بعد از آزمون  "17یک دانشمند را نقاشي کن"اولين آزمون 

(. زماني 2001برای مشاهده قوه ادراك دانش آموزان الگوبرداری شد )توماس و همكارانش،  19گوداناف

استفاده مي شود، محقق از دانش آموزان مي خواهد  در تحقيقات و پژوهش ها DASTکه از روش 

شي شكل یک دانشمند را نشان دهد. برای اطمينان و اثر بخشي این روش در سال که با یک نقا

T(DAS-20را نقاشي کندانشمند چک ليست یک چک ليست مرتبط با این روش با عنوان  1995

C) مواردی مانند جنسيت، نژاد، عالمت های  .طراحي گردید  23و کراموند 22، بيور21توسط فينسون
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در یک آزمایشگاه به آساني از روی تصاویر کشيده شده قابل استخراج  خطر و تصاویر کار دانشمندان

تدریس علوم  راهبردبرای بررسي   2001ليست، توماس و همكارانش در سال  است. پس از این چک

 را طراحي نمودند. "24علوم را نقاشي کن معلّمیک  "ان چک ليست معلّمان و دانشجو معلّم

 

 روش پژوهش

ترم اول آموزش ابتدایي دانشگاه فرهنگيان  معلّمدانشجو  114بر روی  DASTT-Cروش 

آماری با نمونه برابر بوده و از روش کل شماری در این تحقيق استفاده  یمازندران انجام گرفت. جامعه

نفر دارای رشته علوم تجربي و  36نفر دارای رشته علوم انساني،  60ان معلّمشد. از بين این دانشجو 

 فيزیک بودند.  -نفر دارای رشته ریاضي 18

 نقاشي روی از است شده داده نشان یک جدول در که روش این ليست چک اساس بر

 ليست چک. گردید استخراج جدول مورد 13 نقاشي هر برای ان،معلّم دانشجو توسط شده کشيده

 امتياز. است بوده سيزده تا صفر از ها امتياز جمع. محيط و آموز دانش ،معلّم: است بخش سه شامل

 مربوط( 10-13) امتياز و مفهومي راهبرد به مربوط( 5-9) امتياز کاوشگری، راهبرد به مربوط( 4-0)

 هایي نقاشي تفسير جهت روش این دستورالعمل اساس بر(. 2003توماس،) است انتقالي راهبرد به

 سبک و نظرات شدن مشخص جهت دانشجویان خود توضيحات از نشد، کشيده واضح صورت به که

 چک از  تر کامل تحليل جهت(. 2012، 26آلبالوشي-25آمبوسعيدی) شد گرفته کمک ها آن تدریس

 .گردید استفاده نيز 2 جدول ليست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Draw- A-Science-Teacher- Test Checklist (DASTT-C) 
25 Ambusaidi 
26 Al-Balushi 
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 (  2001توماس و همكارانش، ) علوم را نقاشي کن معلّمیک  ". چک ليست روش 1جدول 

 امتياز                                                                                                     جنبه ارزیابي    

 معلّم -1

 فعاليت

 ...............                               نشان دادن یک فعاليت یا آزمایش                            

 ................                     در حال صحبت است(     معلّمراه حل) یسخنراني یا ارائه دهنده

 ................        استفاده از وسایل بصری )تخته سياه، اورهد و نمودارها(                         

 موقعيت

 ...............                   قرارگيری مرکزی)رأس کالس(                                            

 ...............        استقرار منظم) نه در حالت نشسته یا خم شده(                                  

 

 . دانش آموزان2

 تاليّفعّ

 ...............              پيشنهاد مي دهد(  معلّمدر حال تماشا یا گوش دادن)یا هر طریقي که 

 ...............                                  یا متن کتاب                 معّلمدر حال پاسخگویي به 

 موقعيت

 ...............            نشسته  )به هر طریقي که صندلي کالس ایجاب مي کند(                  

 

 . محيط8

 .................                        نيمكت ها به صورت ردیفي قرار دارند )بيشتر از یک ردیف(    

 .................                                   در رأس کالس قرار دارد              معلّمميز یا صندلي 

 ................               قرار دارد(            معلّمتشكيالت کتابخانه ای )تجهيزات بر روی ميز 

 ............... .                  ، تخته سياه، تابلو اعالنات و ...(    ABCنشانه هایي از درس دادن )

 ................      (   زمایشگاه و...نشانه هایي از دانش علوم )تجهيزات مربوط به علوم، وسائل آ

 

 .................                                                                                                     1+2+3جمع امتيازها: بخش   
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 (2003توماس،)DASTT-C آموزش بر اساسسبک  .2جدول 

(0-4اکتشافي ) (5-9مفهومي )  (10-13انتقالي )   

معتقد است دانش  معلّم

آموزان توانایي مدیریت 

 .یادگيری خود را دارند

معتقد است دانش  معلّم

آموزان نياز به تجربيات 

 مفهومي و یادگيری دارند.

معتقد است دانش  معلّم

آموزان دانشي ندارند و برای 

 یادگيری نياز به کمک دارند.

برنامه درسي نسبت به عالیق 

 دانش آموزان باز است.

محتوای اکتشافي در اطراف 

مفهوم کليدی سازماندهي 

 شده است.

درسي بر نتایج خاص ی برنامه

 تمرکز دارد.

ت ها و تحقيقات اليّفعّ معلّم

دنبال مي دانش آموزان را 

 کند.

ارتباط محتوا و فرایند  معلّم

 علوم را سازماندهي مي کند.

مجری آموزش است  معلّم

)آموزش از طریق سخنراني 

 انجام مي شود(

بر سواالت دانش آموزان  معلّم

به عنوان یک هدف آموزشي 

 تمرکز دارد.

محور شامل  معلّمدروس 

فعاليت های دست ورزی، کار 

 گروهي و بحث درباره ایده ها

 است

ت های خود را آغاز اليّفعّ معلّم

مي کند. دخالت دانش 

آموزان مورد تحسين قرار مي 

 گيرد اما مورد انتظار نيست(

معيارهای ارزیابي متفاوت 

جایگزین یادگيری و دانش 

 دانش آموزان مي شود.

بررسي ا برای آزمایش ه

 د.مفاهيم انجام مي شو

سؤاالت بر دانش محتوا تمرکز 

 .ددار

 

که آیا بين  داده های بدست آمده انجام گرفت. جهت بررسي این بر روی 27تحليل واریانس

ان ارتباط معني داری معلّمدست آمده از نقاشي، نحوه تدریس با نوع رشته دانشجو ه امتياز های ب

                                                           
27 Analysis of variance 
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نيز  29و آزمون شفه 28 روش حداقل اختالف معني داروجود دارد یا خير، آزمون مقایسه ميانگين ها و 

 انجام شد.
 

 بحث

 .است شده داده نشان یک جدول در انمعلّم دانشجو توسط تدریس های راهبرد توزیع نحوه

 راهبرد ان با رشته علوم تجربيمعلّمدرصد از دانشجو  18/18نتایج جدول سه نشان مي دهد که 

درصد روش مفهومي را مد نظر خود دارند. دانشجو  33/33 انتقالي و  راهبرددرصد 48/48کاوشگری، 

 راهبرددرصد  33/20درصد مفهومي و  79/67درصد انتقالي،  86/11ان رشته علوم انسانيمعلّم

درصد  66/16فيزیک  –ان با رشته ریاضي معلّمکاوشگری را در نظر دارند. به همين ترتيب دانشجو 

کاوشگری را برای تدریس درس علوم در ذهن  راهبرددرصد  22/22درصد مفهومي و  11/61انتقالي، 

 خود دنبال مي کردند. 

 
 انمعلّمهای تدریس توسط دانشجو  راهبرد. نحوه توزیع 3جدول 

                                                           
28 Least significant Difference )LSD) 
29 Scheffe test 

رشته تحصيلي در دبيرستاننوع    

یاددهي راهبرد فيزیک-ریاضي   علوم انساني علوم تجربي 

66/16 انتقالي  48/48  86/11  

11/61 مفهومي  33/33  79/67  

22/22 کاوشگری  18/18  33/20  

http://www.spss-iran.ir/
http://www.spss-iran.ir/
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 های سه گروه مختلف راهبرد. توزیع نموداری 1شكل 
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فيزیک، علوم تجربي و علوم  -ها را برای سه رشته ریاضي راهبردشكل یک توزیع نموداری 

ي مفهوم راهبردفيزیک و علوم انساني  -انساني نشان مي دهد. بر اساس این شكل در گروه ریاضي

ني بوده است. گروه علوم انسا راهبردبيشترین درصد و در گروه علوم تجربي روش انتقالي غالب ترین 

نظر خود  ک روش کاوشگری را در نسبت به بقيه گروه ها مدّفيزی -روش مفهومي و گروه ریاضي

 دارند.

نشان داده شده است. این نتایج  4ان در جدول معلّمتوصيفي گروه های دانشجوی مقایسه

در گروه علوم تجربي انتقالي و دو رشتة علوم انساني و ریاضي فيزیک  غالب راهبردنشان مي دهد که 

نشان مي دهد پایين ترین امتياز هر سه گروه روش انتقالي و  2شيوه مفهومي بوده است. جدول 

این  یباالترین امتياز را روش کاوشگری در برمي گيرد. اما نگاهي به کمترین امتيازها بازگوکننده

 در حد مرزی قرار دارند. "ان در بازه روش کاوشگری تقریبامعلّمومطلب است که دانشج

 
 

 ان بر اساس نوع رشته و امتياز بدست آمدهمعلّم. مقایسه توصيفي گروه های دانشجو 4جدول 

 جمع کل ریاضي فيزیک علوم تجربي علوم انساني 

 00/12 00/11 00/12 00/11 بيشترین

 00/3 00/4 00/3 00/3 کمترین

فاصله  95%

اطمينان برای 

 متوسط

 4525/7 8773/7 6323/8 2235/7 حد باالیي

 5475/6 6782/5 8121/6 0432/6 حد پایيني

 22840/0 52116/0 44830/0 29494/0 خطای استاندارد

 43863/2 21108/2 68978/2 28456/2 انحراف استاندارد

 0000/7 7778/6 7222/7 6333/6 متوسط

 114 18 36 60 تعداد
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 کاوشگری( راهبردC: مفهومي و  راهبرد: bانتقالي،  راهبرد (a :انمعلّمسه مثال از نقاشي دانشجو . 2شكل

نقاشي را نشان  a-2ان را نشان مي دهد. در شكل معلّمشكل دو سه مثال از نقاشي دانشجو 

مفهومي  راهبرد b- 2انتقال بر مي گردد. در شكل  راهبردبه  "صرفا معلّممي دهد که دید دانشجو 

را در تدریس علوم نشان مي دهد.  معلّمدید کاوشگری یک دانشجو  c- 2را نشان مي دهد و شكل 

ي را به تصویر کشيده است که آزمایشي را مرحله به مرحله انجام مي معلّم معلّمدانشجو  a-2شكل

مواد و وسایل  معّلم b- 2گوش مي دهند. در شكل  معّلمدهد و دانش آموزان فقط به صحبت های 

آزمایشي را به دانش آموزان مي دهد و از آن ها مي خواهد که آزمایش را انجام دهند و خود به عنوان 

دانش آموزان نمونه ها را از طبيعت جمع آوری  c- 2راهنما بر انجام آزمایش نظارت دارد و در شكل 

ط اطراف تحصيل یا زندگي خود مي کنند، اشكاالت خود را با مشاهده و تجزیه و تحليل مواد در محي

حل و فصل مي کنند. تحليل واریانس انجام شده بر روی امتيازهای بدست آمده در هر گروه آزمایشي 
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نمایش داده شده است. از این جدول نتيجه مي شود که تفاوت معنا داری بين هيچ کدام  5در جدول 

ن ترم امعلّموران دبيرستان برای دانشجوتحصيلي در د یها دیده نشده و در نتيجه نوع رشتهاز گروه 

اول رشتة علوم ابتدایي در ایده و عقيده آن ها جهت تدریس درس علوم تأثير ویژه ای نداشته و 

 تدریس در این سه گروه با رشته های متفاوت وجود ندارد. راهبرداختالف معناداری بين 

 
 آمده در هر گروه آزمایشي . تحليل واریانس انجام شده بر روی امتيازهای بدست5جدول 

 نوع رشته
تفاوت 

 متوسط ها

خطای 

 استاندارد

%95حد اطمينان   

 سطح باالیي سطح پایيني

Scheffe 

 تجربي  انساني

 ریاضي

0888/1-  

1444/0-  

5079/0  

6474/0  

3491/2-  

7509/1-  

1713/0  

4620/1  

 انساني   تجربي

 ریاضي

0888/1  

9444/0  

5079/0  

6954/0  

1713/0-  

7811/0-  

3491/2  

6700/2  

 انساني   ریاضي

 تجربي

1444/0  

9444/0-  

6474/0  

6954/0  

4620/1  

6700/2-  

7509/1  

7811/0  

LSD 

 تجربي   انساني

 ریاضي

0888/1-  

1444/0-  

5079/0  

6474/0  

0953/2-  

4274/1-  

8240/0-  

1385/1  

 انساني  تجربي

 ریاضي

0888/1  

9444/0  

5079/0  

6954/0  

0824/0  

4337/0-  

0953/2  

3226/2  

 انساني   ریاضي

 تجربي

1444/0  

9444/0-  

6474/0  

6954/0  

1385/1-  

3226/2  

4274/1  

4337/0  
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 نتيجه گيري

 الگوی نسل های آینده و یكي از بازوان نظام آموزش و پرورش محسوب مي شوند. انمعلّم

 ویژه اهميت از دارند اختيار در را فردا سازنده قشر هدایت سكان نزدیک آینده در که افرادی آموزش

 آنان تا ارزنده و مفيدی باشد های ویژگي دارای باید سرزمين این انمعلّم آموزش .است خوردار بر ای

 يتترب این و کند تربيت است شایسته که علمي، آموزشي، فرهنگي و ... آن چنان تمامي لحاظ از را

 و همم گامي بتواند عرصه این در که است و عوامل تأثير گذار انساني بسيج نيروهای مستلزم خود

 تحقق هدف آن ارتباط دو طرفه ای است که  یادگيری و ایجاد نماید. بين جریان تدریس اساسي

 صولا و مي دهند تشكيل را تدریس مؤلفه های آنچه که به نزدیكتر نگاهي است. داشتن یادگيری

 ترین (. یكي از اساسي2008، 30)دسوسگردند  مؤثر یادگيری موجب مي توانند آن ها، زیربنایي

با  تواند مي معلّمیک . است معلّم آموزشي، های هدف تحقق در مطلوب ایجاد یک موقعيت عوامل در

 با را تدریس شرایط بهترین برعكس، یا فائق آید و آموزشي امكانات و کمبود تدبير خود بر نواقص

  .کند تبدیل جذاب غير و فعال غير محيطي خود به توانایي عدم

آن در چگونگي کار  فلسفه و دیدگاه خاص خود را دارند که مي تواند ،ان در مدرسهمعلّم

اني را خلق کند که درس نگر هستند و معلّم. تفاوت در نگرش مي تواند گذاردبثير شدیدی آت ها

ر اني ظاهمعلّمدهند تا به شاگردان و ویژگي های آن ها  یا در مقابل بيشتر اوقات به درس اهميت مي

 صليا محور و مرکزی یهسته را شوند که شاگرد نگر هستند و در بيشتر فعاليت های خود شاگردان

است تا خالقيت آن ها را  شاگردان جانبه همه رشد و تاليّفعّ  دانند هدف آن هامي آموزشي امور

ان دانش آموزاني تربيت خواهند شدکه بذر رشد یافته نگرش معلّمپرورش دهند. در کنار این گونه 

 "ان خود هستند. که بعد از دوره دبيرستان عمومامعلّمها و اعتقادات و روش تدریس های متفاوت 

 وارد دانشگاه مي شوند.

ان در سال اول تحصيل دانشگاهي خود دارای پيش زمينه های مختلف و معلّمدانشجو 

تفاوتي هستند. از آنجایي که در دبيرستان ها، دانش آموزان با روش های تجارب و توانایي های م

متفاوتي از تدریس و سطح دانش متفاوت و همين طور محيط های مختلف روبرو هستند، این امور 

شاید بتواند بر روی تصميم گيری آن ها در نحوه تدریس و روش یاددهي یک مبحث درسي تأثير 

تر به بررسي بيش "علوم را نقاشي کن معّلمیک  "استفاده از چک ليست گذار باشد. این مطالعه با 

ه ان در مقطع متوسطمعلّماین موضوع پرداخته است. نتایج نشان مي دهد که رشتة تحصيلي دانشجو

مد نظر در ذهن آن ها تأثير معناداری نخواهد داشت. این عبارت بدین معني است که  راهبردبر  نوع 

نبال آن اخذ دیپلم در یكي از رشته های ریاضي و فيزیک، علوم تجربي و یا محتوای درسي و به د

                                                           
30 Dessus 
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شي آموزی ان جهت برگزاری یک کالس علوم در ابتدای دورهمعلّمعلوم انساني بر روی نگرش دانشجو 

در گروه علوم  غالب راهبردتأثير قابل مالحظه ای نداشته از طرف دیگر روش یاددهي  ،در دانشگاه

 "ي و دو رشتة علوم انساني و ریاضي فيزیک شيوه مفهومي بوده است. این نتيجه خصوصاتجربي انتقال

در مورد گروه علوم تجربي که رشته ای ست پر از تجربيات مشاهده ای و آزمایشگاهي بعيد و دور از 

ذهن به نظر مي رسيد. از آنجایي که هر کدام از این روش ها دارای محاسن و معایب خاص خود 

ه کمتری نسبت ب آکاهي ان تمایل  و شایدمعلّمما بررسي انجام شده نشان مي دهد دانشجو هستند ا

 اربسي امر این علوم آموزش نوین اهداف به توجه اجرای روش انتقالي و اکتشافي نشان مي دهند. با

 فراگيران را در بيشتر درگيری فرصت های بتواند یاددهي مناسب های تلفيق روش که است مهم

 و حل کاوشگری های روش را با آموزان و دانش کند فراهم مختلف و متنوع آموزشي موقعيت های

 هدف های شامل آموزشي هرچند شرایط سوق دهد. آموزشي سمت اهداف به مهارت ها وسایر مسأله

و بسياری از موارد  آموزان دانش مختلف آموزشي، امكانات وخصوصيت های گوناگون تعيين شده

 مي کند. مواجه جدی مسائل با رسيدن به هدف غایي آموزش در را انمعلّم هموارهدیگر 

مي تواند یک راهكار مفيدی برای بررسي برنامه تحصيلي "علوم نقاشي کن معلّمیک  "روش 

 تربيت مراکز و دانشگاه ها ان درمعلّمآموزشي  ( و از آنجا که پایه های2003، 31ان باشد )لوکامعلّم

ان در نوع رفتار آن ها در کالس معلّمشایسته است با بررسي عقاید دانشجو  شود محكم مي معلّم

 های درس قبل از شروع  تربيت حرفه ای در هرچه محكمتر بنا شدن پایه های تعليم و تربيت کوشيد.
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Abstract 

        The previous learning experiences of student teachers can affect their 

understanding of science nature and its teaching methods, and its feedback 

is effective in the teaching-learning process. The purpose of this study is 

to investigate the effect of high school education in terms of the student 

teachers’ strategy in the teaching –learning process in science education. 

The statistical population (statistical sample) of the study consisted of 

student teachers of primary education in Farhangian University of 

Mazandaran. These student teachers have different diploma in high school. 

The data was collected based on the "draw a Teacher of Science" checklist 

and Analysis of variance was conducted to find a meaningful relationship 

between the type of student teacher’s diplomas and their teaching strategy. 

The results showed that the student teachers with mathematics and 

humanities diplomas adopted the conceptual method and those with 

empirical science choice transitional method. There was no significant 

difference between the student teacher’s primary strategy in teaching 

science and their diplomas and they showed a nearly identical attitude 

toward setting up their science class.  

Keywords: Science teacher, Teaching strategy, Teaching-learning process, 

Elementary school, Student teacher 
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