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آموزش بالینی بر  اين مقاله با هدف بررسی اثربخشی چکیده:

بهبود عملکرد دانشجومعلمان در فرايند کارورزی انجام گرفت. 

روش پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده است. جامعه آماری 

 8و  1نفر از دانشجومعلمان کارورز ترم  031پژوهش شامل 

های ورود به دانشگاه فرهنگیان کرمان بودند. بر اساس مالک

ان نمونه آماری انتخاب و با توجه به نفر به عنو 81مداخله تعداد 

و پسر، اعضای نمونه آماری با استفاده از  وجود دو جنسیت دختر

 01ای در دو گروه گیری به صورت تصادفی طبقهروش نمونه

يابی به اهداف نفری آزمايش و کنترل گمارده شدند. جهت دست

سال تحت پژوهش، دانشجومعلمان گروه کنترل به مدت دو نیم

امه آموزشی معمول و دانشجويان گروه آزمون نیز تحت شرايط برن

ی کارورزی را پشت سر گذاشتند. ابزار آموزش بالینی، دوره

از  آن ای بود که برای تعیین روايیپژوهش آزمون محقق ساخته

محتوايی و جهت تعیین پايايی از روش ضريب دشواری و روايی

داد که کاربرد آموزش های پژوهش نشان تمیز استفاده شد. يافته

طور ای دانشجومعلمان به بالینی توانسته در بهـبود تربیت حرفه

 معناداری مؤثر واقع شود.
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 دانشجومعلمان، کارورزی.
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Abstract :  The aim of this study was to 

investigate the effectiveness of clinical 
education on improving the quality of student-
teacher performance in the internship process. 
The research method was quasi-experimental. 
The statistical population of the study included 
160 internship students of 7th and 8th semesters 
of Teacher Training University of Kerman, Iran. 
Based on the criteria for entering the 
intervention, 80 people were selected as a 
statistical sample and due to the existence of 
both sexes of girls and boys, the members of the 
statistical sample using stratified random 
sampling in two groups of 40 experimental and 
control were appointed. In order to achieve the 
objectives of the research, the students of the 
control group completed their internship for two 
semesters under the usual internship training 
program and the students of the experimental 
group completed their internship for two 
semesters under the conditions of clinical 
training. The research tool was a researcher-
made test that was used to determine the validity 
of this test, content validity and to determine the 
reliability of the difficulty coefficient and clean 
coefficient method. The results showed that the 
application of clinical education, increase 
students' self-confidence to be significantly 
effective.  
Keywords: clinical education, teacher training, 
Teacher Training University, student-teachers, 
internship 
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 مقدمه 

منـدان ايـن   کیفیت نظام تربیت معلم چندی است که در صدر مطالبات سیاستگذاران و دغدغـه 

(؛ 0600المللی قرار گرفته است )کريمی و همکـاران،  های داخلی و بینحوزه در عرصه ارزيابی

شـود و دسـتیابی بـه    چرا که معلم، در فرايند تعلیم و تربیت رکن اصلی و بنیادين محسوب مـی 

هـای  ها و شايستگیپرورش بدون وجود معلمانی برخوردار از توانمندی و ف نظام آموزشاهدا

شود. برای آنکه چنین معلمانی در اختیار نظام تعلیم و تربیت کشـور باشـند،   ای میسر نمیحرفه

منـد و مبتنـی بـر اهـداف معـین و از      بايد فرايند جذب. تربیت و به کارگیری منابع انسانی نظام

های پیش روی ترين چالشيکی از مهم(؛ اما 0601ريف شده باشد )ديبايی و همکاران، پیش تع

هـای عملـی اسـت. شايسـتگی يـ       های نظری و شايسـتگی آموزش عالی، شکاف بین آموخته

گیری است که از نظر کمی، کیفی، زمان. هزينه و با ترکیبی از هـر  عملکرد روشن و قابل اندازه

هـای شـناختی )نهنـی( و    هـا شـامل مهـارت   ای از شايستگیهر گسترهي  قابل بررسی است. 

(. 0688ديـانتی و عرفـانی،   عملی. نگرشی و اجتماعی است که با هم تکمیل کننده آن هسـتند ) 

ای، قبـل از  های حرفهها و مهارتآماده سازی و مجهز نمودن داوطلبین معلمی به اين شايستگی

هايی است که به انحای ی مراکز تربیت معلم و سازمانفهترين وظیورود به کالس درس، اصلی

دهنـد  های آموزش حین خدمت برای معلمان ترتیـب مـی  کنند يا دورهمختلف، معلم تربیت می

های تربیت معلم دانشگاه محور، مـدعی وجـود ناهمـاهنگی    منتقدان برنامه(؛ اما 0683)رئوف، 

افتد هستند. از ايـن رو  کالس درس اتفاق می شود و آنچه درمیان آنچه در دانشگاه تدريس می

تلفیق دانش علمی، دانش پداکوژيکی و دانش عملی که به شکل ي  مثلـ  در هـم ريختـه، از    

؛ (1118، 0رسد )گوپیناسانکند، امری ضروری به نظر میهم گسسته و ناهماهنگ خودنمايی می

ین، جهت يافتن راهی بـرای تلفیـق   ريزان درسی و محققو از اين رو زمینه را برای تالش برنامه

بنیـانی کـه منشـا آن فعالیـت تجربـی       –دانش نظری تولید شده در دانشگاه بـا دانـش مدرسـه    

(. بـر مبنـای ايـن    1113، 2هامونـد –دانشجويان در مدارس باشد فراهم نموده اسـت )دارلینـگ   

-ها به گونهين دورهاند. اهای تربیت معلم اقدام نمودهرويکرد، محققان بسیاری به طراحی دوره
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شوند که بتوانند فاصله میان نظريه و عمـل را در برنامـه درسـی دانشـجومعلمان     ای طراحی می

کننـد در  کاهش داده و رابطه نزديکی را میان مدارس و دانشگاه برقرار سـازند. آنهـا سـعی مـی    

رس هايی را آموزش دهند که بـه چگـونگی عمـل کـردن در کـالس د     مراکز دانشگاهی، نظريه

های دانشـگاهی را در محـیط مـدارس    مرتبط هستند و حتی گاهاً به دنبال اين هستند که کالس

هـای مناسـب،   (. اين امر باع  فراهم شـدن موقعیـت  1113، 0برگزار کنند )آلسوپ و همکاران

(؛ و از 1101، 1ی تجـارب يـادگیری دانشـجومعلمان شـده )ماتسـون و همکـاران      جهت توسعه

هـای  ی در برنامه تربیت معلم و تلفیق تجربیـات آموزشـی گسـترده و يـادگیری    انسجام محتواي

ها در دانشگاه، بهترين تجربیات يادگیری را برای دانشجومعلمان رقم خواهـد  حاصل از نشست

ها که مورد توجه متخصصان تربیت معلم قـرار گرفتـه اسـت، بکـارگیری     زد. يکی از اين برنامه

 است.  « مدل آموزش بالینی»

کننده يادگیری در ي  محیط بالینی دانست که های تسهیلتوان فعالیتآموزش بالینی را می

ای تری را جهت رشد حرفهدر آن اساتید دانشگاه با حضور بیشتر در مدارس، شرايط مناسب

تواند میاجرای آموزش بالینی  (0603کنند )رستگاری و همکاران، دانشجومعلم فراهم می

ای آنها را ی ارتقای حرفهای به کارگیری دانش تئوری آماده ساخته و زمینهدانشجويان را بر

کند تا تفکر (. اين نوع آموزش به آنها کم  می1106، 6فراهم نمايد )کونروی و همکاران

پداگوژيکی )تربیتی( داشته و برای مسائل پیچیده محیط آموزشی استدالل بیاورند و همانند 

گر را داشته، يادگیری فردی بالینی مبتنی بر شواهد يا مداخله متخصصان بهداشت، تجويزهای

، 0ای مناسب برای بهبود هر ي  از آنها تجويز نمايند )دينهامآموز را تشخیص و نسخهدانش

-نوع آموزش دانشجو را قادر میاين کند نیز بیان می (1101) 1(. در اين زمینه گروسمن1101

 سازد تا:

 

 آموزان مطابقت دهد.یازهای فردی دانشهای خود را با نآموزش 

 آورد، مداخالت آموزشی مناسبی آموز به دست میبا استفاده از شواهدی که در مورد هر دانش

                                                 
1. Grossman 

2. Matson and Et Al 

3. Conroy and Et Al 

4. Dinham 

5. Grossman 



 0011زمستان ، شانزدهم، سال 36ات برنامه درسی، شماره فصلنامه مطالع    

 

 

121 

 را داشته باشد.

 ها بر يادگیری دانشو کسب اطالع از تأثیری که اين شیوه خود های تدريسبا ارزيابی شیوه-

 ی معلمی کسب نمايد.به حرفه گذارد، آمادگی الزم را برای ورودآموز می

در اين نوع آموزش، معلمان مدارس منابع قدرتمندی هستند که موقعیت مناسب را جهت 

( و به 1100هاموند،  -يادگیری فراهم کرده )دارلینگ_آشنايی دانشجو با محیط واقعی ياددهی

و نصر کنند تا اطالعات نظری خود را در عمل پیاده نمايد )مرتضوی زاده او کم  می

(. در آموزش بالینی عالوه بر معلمان، نقش اساتید هم بسیار قابل توجه و تأمل 0603اصفهانی، 

های متعددی است تا او تحت ای دانشجو، مستلزم فراهم نمودن موقعیتزيرا رشد حرفه است؛

 های جديد را امتحان کرده و با دريافت بازخورد مناسبنظارت و راهنمايی استاد خود، مهارت

. درست (1110و به موقع از آنها، به نقاط ضعف و قوت خود پی ببرد )گروسمن و همکاران، 

های بارز کارآموزی پزشکی، يکی از ويژگیدهد؛ زيرا همانند آنچه در آموزش پزشکی رخ می

وارد، تحت مربیگری و بازخورد آنی مربیان است. در اين نوع آموزش، دانشجوی پزشکی تازه

با تجربه و دريافت بازخورد از آنها، دانش علمی و عملی الزم را کسب نموده نظارت پزشکان 

 .(1100، 0شود )بوکنر( و آماده ورود به حرفه پزشکی می1110)گروسمن و همکاران، 

تواند در مدارس، فرهنگ همکاری بین اساتید و معلمان راهنما و مراکز تربیت معلم هم می

های سودمند گذاری استراتژیزمینه را جهت به اشتراک داوطلبین معلمی را توسعه داده و

تعامل بیشتر بین دانشگاه و مدرسه و به دنبال آن تلفیق تئوری و  ( و1101، 1)واددل و وارتولی

دهد که دانشگاه ها نشان میدر اين زمینه بررسی(. 1101هاموند،  –عمل فراهم آورند )دارلینگ 

سازی دانشجومعلمان خود در مقطع کارشناسی ی برای آماده، از مدل بالین1110ملبورن در سال 

ارشد، به صورت آزمايشی استفاده کرد و نتايج اجرای اين مدل نشان داد که از طريق اين نوع 

آموزش، داوطلبان توانايی الزم جهت پیوند هر چه بیشتر بین نظريه و عمل را در کالس درس 

در نیويورک نیز، در  (.1101، 6يکا درتربیت معلمهای امرو مدرسه کسب نمودند )انجمن کالح

اندازی شد، اين برنامه از ابتکار و ، ي  برنامه مبتنی بر اجرای آموزش بالینی راه1101سال 

                                                 
1. Buckner 

2. Waddell & Vartuli 

3. American Association of Colleges for Teacher Education 
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حمايت نموده و بر مبنای اين اصل  هاها و دانشگاههای تربیت معلم در کالجنوآوری در برنامه

ینی است و تربیت معلم نیز بايد آموزش بالینی را کرد که تدريس عالی ي  مهارت بالعمل می

( نیز 1106) 1(. نتايج مطالعه انگريست و همکاران1100، 0در محیط بالینی صورت دهد )کائنا

پیرامون رضايت دانشجويان از آموزش بالینی در قیاس با آموزش سنتی نشان داد که اين برنامه 

عمل، تمرين مبتنی بر شواهد، درگیری مداوم دارای نقاط قوت موثری همچون: تلفیق نظريه و 

دانشجو و افزايش آگاهی او، بازخورد عمیق و اصالح به موقع و جدی گرفتن سمینارها توسط 

( در دانشگاه کالیفرنیا هم نشان داد 1106) 6پژوهش بريتزمن باشد.اساتید راهنما و معلمان می

اند، ديده و جديداً وارد تدريس شده های بالینی آموزشدرصد از معلمانی که با روش 31که 

در مدارس برای آنان بسیار « کارورزی بالینی»ای تحت عنوان معتقد بودند که داشتن برنامه

 اثربخش و مفید بوده است.

های الها و ايدهدر ايران نیز بر اساس اهداف مورد نظر در سند تحول بنیادين و آرمان

نشجو معلمان در دوران تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، رود دادانشگاه فرهنگیان انتظار می

ی معلمی کسب کرده باشند؛ اما ای مورد انتظار را جهت ورود به حرفههای حرفهشايستگی

ريزان و مجريان مختلف در سطوح شواهد حاکی از آن است که علیرغم تالش مسئوالن، برنامه

های دانشگاه اجرای آموزش رشتهها و مشکالتی در گوناگون دانشگاه فرهنگیان، چالش

(. شکاف بین نظر و عمل، همواره يکی از 0600فرهنگیان وجود دارد )صادقی و میر سپاسی، 

(؛ در دانشگاه فرهنگیان نیز 0600مسائل نظام آموزشی کشورها بوده است کرمی و سراجی، 

رسی قصد شده های دهای دانشجويان با آنچه در برنامهدهد که آموختهها نشان میبررسی

روی اين های پیشترين چالشهايی آشکاری داشته و يکی از مهممدنظر بوده است تفاوت

های عملی دانش آموختگان آنهاست )فتحی های نظری و شايستگیدانشگاه شکاف بین آموخته

باز »سند تحول بنیادين آموزش و پرورش ايران،  00(. از طرفی، در بند 0601و همکاران، 

ها و بازتنظیم اصول حاکم بر برنامه درسی تربیت معلم، با تأکید بر کارورزی سیاستمهندسی 

ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی های حرفهو انطباق سطح شايستگی

                                                 
1. Caena 

2. Angrist and Et Al 

3. Britzman 
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طراحی و »؛ 00-1مورد تأکید قرار گرفته و در راهکار « برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت

ای معلمان در آموزش و پرورش با تأکید بر حفظ و تعامل مستمر رفهارتقای نظام تربیت ح

دانشجومعلمان با مدارس و نهادهای علمی و پژوهشی در طی اين دوره و فراهم نمودن امکان 

ريزی برنامه»؛ 00-8و در راهکار « های آموزشیکسب تجارب واقعی از کالس درس و محیط

« بیت معلم و بررسی نظريات جديد تعلیم و تربیتبرای کارورزی دانشجومعلمان در کنار تر

بر اين اساس به کارگیری آموزش بالینی در (؛ و 0606تلخابی و فقیری، تصريح شده است )

تواند به عنوان جريانی نو به رفع نقاط ضعف اين نوع آموزش و بهبود فرايند تربیت ايران می

های متعددی در زمینه کارورزی هشهای اخیر پژومعلم کم  نمايد. در اين خصوص، در سال

 همکاراندانشجومعلمان و کیفیت بخشی به اين نوع آموزش صورت گرفته است. رستگاری و 

های آموزش بالینی در تربیت و آماده ( در تحقیقی که با هدف تحلیل ساختاری مولفه0601)

دگی و چندبعدی سازی دانشجومعلمان انجام دادند و به اين نتیجه رسیدند که به دلیل پیچی

تری بین افراد در سطوح مختلف در سازی دانشجومعلمان بايد رابطه محکمبودن تربیت و آماده

( نیز نشان داده 0601دانشگاه و مدرسه برقرار شود. نتايج مطالعه جمشیدی توانا و همکاران )

لمان که کارورزی با مشارکت و تعامل فعال بین مدارس و دانشگاه، همکاری اساتید و مع

راهنمای مجرب، فعالیت دانشجومعلمان در مدرسه و کالس درس، افزايش زمان حضور در 

کالس درس، گذراندن پیش نیاز و واحدهای درسی مورد نیاز قبل از کارورزی به تدريج دانش 

گیری از موضوعی، دانش عمل تربیتی و دانش عمل تربیتی موضوعی دانشجومعلمان را با بهره

( هم در مطالعه خود به اين 0603) همکاراندهد. رستگاری و ه افزايش میدانشگاه و مدرس

تواند به بهسازی و اعتالی برنامه جديد کارورزی دانشگاه نتیجه رسیدند که کارورزی بالینی می

( انجام شده، 0601فرهنگیان کم  کند. همچنین در ي  مطالعه تطبیقی که توسط فهیمی )

سازی دبیران در ايران، کمبودهای اساسی وجود دارد و ی آمادههامشخص گرديد که در برنامه

تواند دانشجو معلمان ما را همچنین نکر شده که برنامه درسی تربیت معلم در کشور ما نمی

های نوين آموزشی آماده کند؛ زيرا دانش های نوين و مطابق با نظريهبرای تدريس به روش

های در برنامه درسی تربیت معلم و در دوره هاترين شاخصپداگوژيکی که يکی از مهم

در پژوهشی ديگر که توسط  .تر استکارورزی است، در ايران نسبت به ديگر کشورها کمرنگ
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( انجام گرفت نتايج نشان داد جهت کیفیت بخشی به نظام برنامه 0688نکاوتی )و مالئی نژاد 

رسی و تدوين استانداردهای حرفه درسی، نیاز به ايجاد توازن بین تئوری و عمل در برنامه د

 معلمی وجود دارد. 

مطالعاتی که تاکنون در مورد اثربخشی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان انجام شده است، 

ای دانشجو معلمان است. بر اين مويد لزوم توجه به برنامه کارورزی در مسیر پرورش حرفه

ناد آن و متناسب با اهداف دانشگاه توان به آن اعتماد کرد و به استاساس آنچه اکنون می

های آموزشی از آن بهره برد، ي  نوع آموزش تحت عنوان فرهنگیان جهت بهبود برنامه

های متعددی اثربخشی اين نوع آموزش را در است که تاکنون پژوهش« آموزش بالینی»

که، اگر چه المللی آشکار ساخته است. نتیجه اينهای آموزشی بینهای مختلف و نظامدانشگاه

های عملی تحت اين عنوان تاکنون مطرح نبوده در نظام آموزشی تربیت معلم در ايران آموزش

شود و عملکرد مراکز تربیت معلم های محققین برداشت میاست اما با توجه به آنچه از يافته

اتفاق در گذشته و تحولی که هم اکنون بر اساس سند تحول بنیادين در قالب دانشگاه فرهنگیان 

توان گفت اين نوع آموزش در ايران تا حدودی تحت عناوين ديگری مطرح افتاده است، می

ش  بررسی اثربخشی اين نوع آموزش در سطح کارشناسی مراکز تربیت بوده و هست و بی

تواند به بهبود صالحیت معلمان و در نتیجه ارتقا سیستم آموزش عمومی معلم در کشور ما می

ز نظام آموزشی حافظه محور کم  نمايد. لذا اين تحقیق با هدف کلی تعیین کشور و رهايی ا

ای دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان استان کرمان اثربخشی آموزش بالینی بر رشد حرفه

انجام شده است تا به اين سوال پاسخ دهد که آيا اين نوع آموزش در تربیت معلم ايران از 

به واقعیات « قابلیت تعمیم»هايی وردار است؟ آيا چنین يافتهالزم برخ« کفايت و اثربخشی»

 تربیت معلم ايران را دارند؟

 روش پژوهش 

با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، اين پژوهش به شیوه نیمه تجربی و با طرح پیش 

نفر از  031پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد _آزمون

 0601-0603دانشگاه فرهنگیان کرمان در سال تحصیلی  8و  1شجو معلمان کارورز ترم دان

سال تحصیلی گذرانده، يکسان بودن تعداد های ورود به مداخله شامل: يکسانی نیمبودند. مالک
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واحد ناديده گرفته شد(، پشت سر گذاشتن واحد  1تر از های کمواحدهای گذرانده )اختالف

و تمايل فرد به شرکت در مداخله بود. بر اساس  0و  6اخذ واحد کارورزی ، 1و  0کارورزی 

از دانشجومعلمان به عنوان نمونه آماری انتخاب و با توجه  81های ورود به مداخله تعداد مالک

گیری به وجود دو جنسیت دختران و پسران، اعضای نمونه آماری با استفاده از روش نمونه

 11دختر و  11نفری آزمايش و کنترل )در هر گروه  01دو گروه ای در صورت تصادفی طبقه

های خروج از مداخله نیز شامل: غیبت بیش از سه جلسه و عدم پسر( گمارده شدند. مالک

-عالقه مندی افراد به ادامه آموزش تعیین شد. در اين راستا الزم به نکر است که يکی از آرمان

اساتید دانشگاه در راستای هدايت تحقیقات عملی با های مهم در اين طرح آزمايشی، همکاری 

پشتیبانی ي  راهنمای کار آزموده است. لذا در اين برنامه جهت ايجاد انگیزه بیشتر جهت 

 همکاری بیشتر معلمان در اجرای طرح، تسهیالت تشويقی نیز در نظر گرفته شد. 

کنترل( به مدت دو يابی به اهداف پژوهش، دانشجومعلمان گروه اول )گروه جهت دست

سال تحت برنامه آموزشی معمول کارورزی در دانشگاه فرهنگیان و دانشجومعلمان گروه نیم

ی کارورزی خود سال تحت شرايط آموزش بالینی دورهدوم )گروه آزمون( نیز به مدت دو نیم

ام را پشت سر گذاشتند. برنامه آموزشی معمول کارورزی که به صورت معمول تربیت معلم انج

 ای به شرح زير انجام شد:مرحله 1شد اما برای برگزاری دوره کارورزی بالینی فرايند می

های مورد نیاز جهت اساتید تخصصی در ها و اهداف آموزشی: صالحیت. تدوين صالحیت0

و با مشارکت مسئولین دانشگاه و اساتید کارورزی تعیین  0هر رشته با رويکرد صالحیت محور

 گرديد. 

به مدارس، معلمان اين دانشجومعلمان ايند آشناسازی: پژوهشگران ابتدا قبل از مراجعه . فر1

های مورد نظر طرح، شیوه اجرا و وظايف آنها آشنا نمودند. بخش دوم مدارس را با خط مشی

های در خصوص اهداف طرح آموزش بالینی، خط مشیدانشجومعلمان آشناسازی، آشنا کردن 

جهت شرکت در طرح آموزش بالینی و نحوه و دانشجومعلمان تحصیلی مجريان طرح، نیازهای 

 صورت گرفت.دانشجومعلمان هدف از برگزاری اين نوع آموزش و نحوه ارزشیابی 

                                                 
1. Competency-Based 
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: در ابتدای دوره کارورزی، ارزشیابی پیش آزمون به دانشجومعلمان. ارزشیابی مرحله نخست 6

 وسیله آزمون عملکرد تحصیلی صورت گرفت.

تیم »ر و فعالیت تیم بالینی: در طول دوره اجرای طرح، تیم تخصصی تحت عنوان . استقرا0

در فضايی که از طرف مديران مدارس جهت اجرای طرح تخصیص داده شده بود « بالینی

های تخصصی )اعم از متخصصین مستقر شدند. اين تیم شامل اساتید مختلفی در حوزه

متخصصین آموزش علوم و متخصصین اختالالت يادگیری، متخصصین آموزش رياضی، 

 تربیتی( بود.

: در پايان دوره کارورزی، ارزشیابی پس آزمون به وسیله دانشجومعلمان. ارزشیابی نهايی 1

آزمون عملکرد تحصیلی صورت گرفت. اطالعات مربوطه به آزمون عملکرد تحصیلی در 

 قسمت ابزار گردآوری اطالعات نکر شده است.

که در اين تحقیق به کار گرفته شده است، شامل آزمون محقق آزمون عملکرد تحصیلی 

ها در راستای سؤالی برای پس آزمون بود. اين آزمون 08سوالی برای پیش آزمون و  63ساخته 

بعد  01سنجش اثربخشی روش کارورزی بالینی طراحی شد و مهارت دانشجومعلمان را در 

آشنايی دانشجومعلمان با مديريت کالس آموزان، )آشنايی دانشجومعلمان با مشکالت دانش

ها، درس و محتوای آموزشی، آشنايی دانشجومعلمان با تبادل تجارب و بازانديشی فعالیت

دانش محتوايی و عملی دانشجومعلمان، دانش موضوعی و عمومی دانشجومعلمان، آشنايی 

تفکر و  دانشجومعلمان با محیط فیزيکی مدرسه، کالس درس و تأثیرات آن بر فراگیر،

های انتقادی دانشجومعلمان، بازانديشی فکورانه دانشجومعلمان در تجربیات خود، رشد مهارت

تجزيه و تحلیل مسائل از زوايای مختلف توسط دانشجو معلمان، توانايی دانشجو در ارزيابی از 

های ی مهارتهای خود و بازانديشی و بازنگری آنها، توانايی دانشجو در توسعهفعالیت

ای طراحی سنجید. الزم به نکر است که سواالت آزمون مورد اشاره چند گزينهدريس( میت

محتوايی استفاده شده های مورد نظر در اين تحقیق، از روايیشده بود. برای تعیین روايی آزمون

است. بدين منظور جهت تعیین روايی، پرسشنامه تحقیق در اختیار چند نفر از کارشناسان 

ی و اساتید دانشگاه فرهنگیان داده شد و پس از انجام اصالحات مدنظر ايشان حوزه کارورز

های مورد نظر در اين تحقیق نیز از مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تعیین پايايی آزمون

ها، ضريب دشواری روش ضريب دشواری و ضريب تمیز استفاده شد. بر اساس نتايج يافته
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و  16/1میزان ضريب تمیز پیش آزمون و  محاسبه گرديد 10یز و پس آزمون ن 06پیش آزمون 

محاسبه گرديد. مجموع ضرايب دشواری و تمیز نشان دهنده مناسب بودن  81/1پس آزمون 

 باشد.سواالت آزمون می

 های پژوهشیافته

نتايج میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای پژوهش در جدول زير آمده 

 است.
 : نتايج آمار توصیفی پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای پژوهش به تفکی  گروه0دولج

 پس آزمون پیش آزمون هامتغیر دوره

م  
 میانگین

 انحراف

 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

آ
 آزمایش

8 آموزانآشنايی با مشکالت دانش
1/01 

60/1 11/01 11/0 

1 آشنايی با مديريت کالس درس
1/0 

00/1 11/01 11/0 

1 آشنايی با تبادل تجارب و بازانديشی
1/8 

11/1 61/03 11/1 

8 دانش محتوايی و عملی دانشجومعلمان
1/8 

00/1 11/01 61/0 

0 دانش موضوعی و عمومی دانشجومعلمان
1/0 

11/1 11/03 03/0 

آشنايی با محیط فیزيکی مدرسه، کالس درس 
 و تأثیرات آن بر فراگیر

1
1/0 

00/1 61/03 10/1 

تفکر و بازانديشی فکورانه دانشـجومعلمان در  
 تجربیات خود

1
1/8 

11/1 11/08 11/0 

0 های انتقادی دانشجومعلمانرشد مهارت
1/1 

61/1 11/03 18/0 

0 تجزيه و تحلیل مسائل از زوايای مختلف
1/01 

68/0 11/10 16/1 

توانــــايی دانشــــجومعلمان در ارزيــــابی از 
 و بازانديشی و بازنگری آنهاهای خود فعالیت

8
1/00 

01/6 81/00 11/6 

ــعه  ــجو در توس ــايی دانش ــارت توان ــای مه ه
 تدريس

0
1/01 

31/6 81/16 31/1 
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 پس آزمون پیش آزمون هامتغیر دوره

م  
 میانگین

 انحراف

 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

ک
 کنترل

1 آموزانآشنايی با مشکالت دانش
1/01 

11/0 01/01 11/0 

1 آشنايی با مديريت کالس درس
1/00 

11/1 31/01 01/1 

8 شیآشنايی با تبادل تجارب و بازاندي
1/0 

16/1 11/01 80/0 

0 دانش محتوايی و عملی دانشجومعلمان
1/00 

03/0 01/03 18/1 

1 دانش موضوعی و عمومی دانشجومعلمان
1/01 

10/1 11/00 80/0 

آشنايی با محیط فیزيکی مدرسه، کالس درس 
 و تأثیرات آن بر فراگیر

6
1/00 

00/1 61/00 01/0 

معلمان در تفکر و بازانديشی فکورانه دانشـجو 
 تجربیات خود

0
1/0 

10/1 01/03 11/1 

1 های انتقادی دانشجومعلمانرشد مهارت
1/0 

10/1 01/00 18/1 

8 تجزيه و تحلیل مسائل از زوايای مختلف
1/01 

01/1 81/08 00/1 

توانــــايی دانشــــجومعلمان در ارزيــــابی از 
 های خود و بازانديشی و بازنگری آنهافعالیت

8
1/06 

13/1 11/01 13/1 

هعای  ی مهعار  توانایی دانشجو در توسععه 
 تدریس

7
5/13 

77/3 22/21 52/3 

به منظور بررسی تأثیر آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر آشنايی دانشجومعلمان بر 

( استفاده شد که نتايج ANCOVAمتغیرهای پژوهش از آزمون تحلیل کواريانس ت  متغیره )

 ت.آن در جداول نيل آمده اس

آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر آشنايی دانشجومعلمان با مشکالت  سوال اول:

  آموزان تأثیرگذار بوده است؟دانش
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 در گروه آزمايش وگروه کنترل آموزانآشنايی دانشجومعلمان با مشکالت دانشنتايج تحلیل کواريانس جهت مقايسه  :1جدول

 اندازه اثر سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورا  درجه آزادی مجموع مجذورا  منبع تغییرا 

 111/1 03/1 110/1 36/0 0 36/0 پیش آزمون

 080/1 110/1 61/01 11/16 0 11/16 گروه

  10/6 11 60/168 خطا

( آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آموزش بالینی در مقايسه 1های جدول )يافته

های آزمايش و آموزان در گروهشنايی دانشجومعلمان با مشکالت دانشبا روش سنتی بر آ

است که  61/01بدست آمده برابر با  Fکنترل، در مرحله پس آزمون، حاکی از آن است مقدار 

 (.P<10/1باشد )درصد تفاوت معنادار می 00بین گروه آزمايش و کنترل در سطح اطمینان 

مقايسه با روش سنتی بر آشنايی دانشجومعلمان با همچنین اندازه اثر آموزش بالینی در 

درصد بوده است. بر اين اساس و با توجه به باالتربودن میانگین  0/08آموزان مشکالت دانش

توان نتیجه گرفت که آموزش بالینی در مقايسه با روش آزمون، مینمرات گروه آزمايش در پس

 وزان مؤثر بوده است.آمسنتی بر آشنايی دانشجومعلمان با مشکالت دانش

: آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر آشنايی دانشجو معلمان با مديريت سوال دوم

  کالس درس و محتوای آموزشی تأثیرگذار بوده است؟

 : نتايج تحلیل کواريانس جهت مقايسه آشنايی دانشجومعلمان با مديريت کالس درس در گروه آزمايش و گروه کنترل6جدول

 اندازه اثر سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورا  درجه آزادی مجموع مجذورا  نبع تغییرا م

 111/1 11/1 011/1 10/0 0 10/0 پیش آزمون

 111/1 110/1 81/00 10/83 0 10/83 گروه

  61/0 11 81/663 خطا

قايسه با ( آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آموزش بالینی در م6نتايج جدول )

-روش سنتی بر آشنايی دانشجومعلمان با مديريت کالس درس و محتوای آموزشی در گروه

بدست آمده برابر با  Fدهد مقدار های آزمايش و کنترل، در مرحله پس آزمون، نشان می

باشد درصد تفاوت معنادار می 00است که بین گروه آزمايش و کنترل در سطح اطمینان  81/00



... معلم بر تیترب یدر برنامه درس ینیآموزش بال یاجرا یاثربخش  

121 

 

(10/1>Pهم .) چنین اندازه اثر آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر آشنايی

درصد بوده است. بر اين  1/11دانشجومعلمان با مديريت کالس درس و محتوای آموزشی 

توان نتیجه آزمون، میاساس و با توجه به باالتربودن میانگین نمرات گروه آزمايش در پس

سنتی بر آشنايی دانشجومعلمان با مديريت کالس گرفت که آموزش بالینی در مقايسه با روش 

 درس و محتوای آموزشی مؤثر بوده است.

آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر آشنايی دانشجومعلمان با تبادل سوال سوم: 

 ها تأثیرگذار بوده است؟تجارب و بازانديشی فعالیت

 علمان با تبادل تجارب و بازانديشی در گروه آزمايش وگروه کنترل: نتايج تحلیل کواريانس مقايسه آشنايی دانشجوم0جدول

 اندازه اثر سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورا  درجه آزادی مجموع مجذورا  منبع تغییرا 

 106/1 60/1 11/0 10/0 0 10/0 پیش آزمون

 001/1 116/1 13/0 10/61 0 10/61 گروه

  01/6 11 61/610 خطا

( آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آموزش بالینی در مقايسه با 0نتايج جدول )

های ها در گروهروش سنتی بر آشنايی دانشجومعلمان با تبادل تجارب و بازانديشی فعالیت

 13/0بدست آمده برابر با  Fاست مقدار آزمايش و کنترل، در مرحله پس آزمون، بیانگر اين

باشد درصد تفاوت معنادار می 00کنترل در سطح اطمینان است که بین گروه آزمايش و 

(10/1>P همچنین اندازه اثر آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر آشنايی .)

درصد بوده است. بر اين اساس و  00ها دانشجومعلمان با تبادل تجارب و بازانديشی فعالیت

توان نتیجه گرفت که آزمون، میپس با توجه به باالتربودن میانگین نمرات گروه آزمايش در

آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر آشنايی دانشجومعلمان با تبادل تجارب و بازانديشی 

 ها مؤثر بوده است.فعالیت

آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر دانش محتوايی و عملی  سوال چهارم:

 دانشجومعلمان تأثیرگذار بوده است؟
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 : نتایج تحلیل کواریانس جهت مقایسه دانش محتوایی و عملی دانشجومعلمان در گروه آزمایش وگروه کنترل5جدول

 اندازه اثر سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورا  درجه آزادی مجموع مجذورا  منبع تغییرا 

 130/1 11/1 10/1 68/01 0 68/01 پیش آزمون

 030/1 110/1 10/01 11/00 0 11/00 گروه

  18/6 11 10/111 خطا

( آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آموزش بالینی در مقايسه با 1نتايج جدول )

های آزمايش و کنترل، در روش سنتی بر دانش محتوايی و عملی دانشجومعلمان در گروه

وه است که بین گر 10/01بدست آمده برابر با  Fمرحله پس آزمون، بیانگر اينست مقدار 

(. همچنین P<10/1باشد )درصد تفاوت معنادار می 00آزمايش و کنترل در سطح اطمینان 

اندازه اثر آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر دانش محتوايی و عملی دانشجومعلمان 

درصد بوده است. بر اين اساس و با توجه به باالتربودن میانگین نمرات گروه آزمايش در 03

توان نتیجه گرفت که آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر دانش محتوايی آزمون، میپس

 و عملی دانشجومعلمان مؤثر بوده است.

آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر دانش موضوعی و عمومی سوال پنجم: 

 دانشجومعلمان تأثیرگذار بوده است؟
 موضوعی و عمومی دانشجومعلمان در گروه آزمايش وگروه کنترل: نتايج تحلیل کواريانس جهت مقايسه دانش 3جدول

 اندازه اثر سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورا  درجه آزادی مجموع مجذورا  منبع تغییرا 

 10/1 66/1 018/1 11/6 0 11/6 پیش آزمون

 113/1 110/1 11/13 01/08 0 01/08 گروه

  16/6 11 61/181 خطا

زمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آموزش بالینی در مقايسه با ( آ3نتايج جدول )

های آزمايش و کنترل، در روش سنتی بر دانش موضوعی و عمومی دانشجومعلمان در گروه

است که بین گروه  11/13بدست آمده برابر با  Fمرحله پس آزمون، بیانگر اينست مقدار 

(. همچنین P<10/1باشد )تفاوت معنادار میدرصد  00آزمايش و کنترل در سطح اطمینان 

اندازه اثر آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر دانش موضوعی و عمومی دانشجومعلمان 

درصد بوده است. بر اين اساس و با توجه به باالتربودن میانگین نمرات گروه آزمايش در  3/11
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ايسه با روش سنتی بر دانش موضوعی توان نتیجه گرفت که آموزش بالینی در مقآزمون، میپس

 و عمومی دانشجومعلمان مؤثر بوده است.

آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر آشنايی دانشجومعلمان با محیط  سوال ششم:

 فیزيکی مدرسه، کالس درس و تأثیرات آن بر فراگیر تأثیرگذار بوده است؟

ايی دانشجومعلمان با محیط فیزيکی مدرسه، کالس درس در گروه آزمايش : نتايج تحلیل کواريانس جهت مقايسه آشن1جدول

 گروه کنترل و

 اندازه اثر سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورا  درجه آزادی مجموع مجذورا  منبع تغییرا 

 110/1 81/1 110/1 111/1 0 111/1 پیش آزمون

 011/1 110/1 10/00 06/31 0 06/31 گروه

  30/0 11 31/611 خطا

( آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آشنايی دانشجومعلمان با 1نتايج جدول )

های آزمايش و کنترل، در محیط فیزيکی مدرسه، کالس درس و تأثیرات آن بر فراگیر در گروه

است که بین گروه  10/00بدست آمده برابر با  Fمرحله پس آزمون، بیانگر اينست مقدار 

(. همچنین P<10/1باشد )درصد تفاوت معنادار می 00ترل در سطح اطمینان آزمايش و کن

اندازه اثر آشنايی دانشجومعلمان با محیط فیزيکی مدرسه، کالس درس و تأثیرات آن بر فراگیر 

درصد بوده است. بر اين اساس و با توجه به باالتربودن میانگین نمرات گروه آزمايش در  1/01

یجه گرفت که آشنايی دانشجومعلمان با محیط فیزيکی مدرسه، کالس توان نتآزمون، میپس

 درس و تأثیرات آن بر فراگیر مؤثر بوده است.

آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی تفکر بر بازانديشی فکورانه  سوال هفتم:

 دانشجومعلمان در تجربیات خود تأثیرگذار بوده است؟

تفکر بر بازانديشی فکورانه دانشجومعلمان در مقايسه  نتايج تحلیل کواريانس جهت :8جدول

 در گروه آزمايش وگروه کنترل تجربیات خود

 اندازه اثر سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورا  درجه آزادی مجموع مجذورا  منبع تغییرا 

 111/1 38/1 030/1 030/1 0 030/1 پیش آزمون

 066/1 110/1 80/00 00/66 0 00/66 گروه

  81/1 11 80/101 خطا
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( آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آموزش بالینی در مقايسه با 8نتايج جدول )

های آزمايش روش سنتی تفکر بر بازانديشی فکورانه دانشجومعلمان در تجربیات خود در گروه

است که بین  80/00بدست آمده برابر با  Fو کنترل، در مرحله پس آزمون، بیانگر اينست مقدار 

(. P<10/1باشد )درصد تفاوت معنادار می 00گروه آزمايش و کنترل در سطح اطمینان 

درصد بوده  06همچنین اندازه اثر تفکر بر بازانديشی فکورانه دانشجومعلمان در تجربیات خود 

-آزمون، میاست. بر اين اساس و با توجه به باالتربودن میانگین نمرات گروه آزمايش در پس

وان نتیجه گرفت که آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی تفکر بر بازانديشی فکورانه ت

 دانشجومعلمان در تجربیات خود مؤثر بوده است.

های انتقادی آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی تفکر بر رشد مهارتسوال هشتم: 

 دانشجومعلمان تأثیرگذار بوده است؟

 در گروه آزمايش وگروه کنترل های انتقادی دانشجومعلمانتفکر بر رشد مهارتاريانس جهت مقايسه نتايج تحلیل کو :0جدول

 اندازه اثر سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورا  درجه آزادی مجموع مجذورا  منبع تغییرا 

 111/1 61/1 10/1 10/1 0 10/1 پیش آزمون

 016/1 110/1 80/8 10/08 0 10/08 گروه

  11/1 11 01/016 خطا

( آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آموزش بالینی در مقايسه با 0نتايج جدول )

های آزمايش و کنترل، های انتقادی دانشجومعلمان در گروهروش سنتی تفکر بر رشد مهارت

است که بین گروه  80/8بدست آمده برابر با  Fدر مرحله پس آزمون، بیانگر اينست مقدار 

(. همچنین P<10/1باشد )درصد تفاوت معنادار می 00آزمايش و کنترل در سطح اطمینان 

درصد بوده است. بر اين اساس و 01های انتقادی دانشجومعلمان اندازه اثر تفکر بر رشد مهارت

توان نتیجه گرفت که آزمون، میبا توجه به باالتربودن میانگین نمرات گروه آزمايش در پس

های انتقادی دانشجومعلمان مؤثر ی در مقايسه با روش سنتی تفکر بر رشد مهارتآموزش بالین

 بوده است.

آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی تفکر بر تجزيه و تحلیل مسائل از  سوال نهم:

 زوايای مختلف توسط دانشجومعلمان تأثیرگذار بوده است؟
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 (گروه کنترل ر تجزيه و تحلیل مسائل از زوايای مختلف در گروه آزمايش ومقايسه تفکر ب): نتايج تحلیل کواريانس 01جدول

 اندازه اثر سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورا  درجه آزادی مجموع مجذورا  منبع تغییرا 

 111/1 30/1 011/1 810/1 0 810/1 پیش آزمون

 030/1 110/1 01/01 10/81 0 10/81 گروه

  33/1 11 10/063 خطا

( آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آموزش بالینی در مقايسه با 01تايج جدول )ن

-روش سنتی تفکر بر تجزيه و تحلیل مسائل از زوايای مختلف توسط دانشجومعلمان در گروه

بدست آمده برابر با  Fهای آزمايش و کنترل، در مرحله پس آزمون، بیانگر اينست مقدار 

 درصد تفاوت معنادار  00روه آزمايش و کنترل در سطح اطمینان است که بین گ 01/01

(. همچنین اندازه اثر تفکر بر تجزيه و تحلیل مسائل از زوايای مختلف P<10/1باشد )می

درصد بوده است. بر اين اساس و با توجه به باالتربودن میانگین نمرات گروه آزمايش در 03

بالینی در مقايسه با روش سنتی تفکر بر تجزيه و  توان نتیجه گرفت که آموزشآزمون، میپس

 تحلیل مسائل از زوايای مختلف توسط دانشجومعلمان مؤثر بوده است.

آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی تفکر بر توانايی دانشجومعلمان در سوال دهم: 

 است؟های خود و بازانديشی و بازنگری آنها تأثیرگذار بوده ارزيابی از فعالیت

های خود و بازانديشی و ارزيابی از فعالیتنتايج تحلیل کواريانس جهت مقايسه  :00جدول

 در گروه آزمايش وگروه کنترل بازنگری آنها

 اندازه اثر سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورا  درجه آزادی مجموع مجذورا  منبع تغییرا 

 111/1 16/1 011/1 11/0 0 11/0 پیش آزمون

 066/1 110/1 86/00 10/010 0 10/010 گروه

  18/8 11 11/331 خطا

( آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آموزش بالینی در مقايسه با 00نتايج جدول )

های خود و بازانديشی و روش سنتی تفکر بر توانايی دانشجومعلمان در ارزيابی از فعالیت

 Fرل، در مرحله پس آزمون، بیانگر اينست مقدار های آزمايش و کنتبازنگری آنها در گروه

درصد  00است که بین گروه آزمايش و کنترل در سطح اطمینان  86/00بدست آمده برابر با 

های خود و بازانديشی (. همچنین اندازه اثر ارزيابی از فعالیتP<10/1باشد )تفاوت معنادار می
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با توجه به باالتربودن میانگین نمرات  درصد بوده است. بر اين اساس و06و بازنگری آنها 

توان نتیجه گرفت که آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی آزمون، میگروه آزمايش در پس

های خود و بازانديشی و بازنگری آنها تفکر بر توانايی دانشجومعلمان در ارزيابی از فعالیت

 مؤثر بوده است.

سه با روش سنتی تفکر بر توانايی دانشجومعلمان در آيا آموزش بالینی در مقاي سوال یازدهم:

 های تدريس تأثیر موثری دارد؟ی مهارتتوسعه

های ی مهارتتوانايی دانشجومعلمان در توسعهنتايج تحلیل کواريانس جهت مقايسه  :01جدول

 در گروه آزمايش وگروه کنترل تدريس

 اندازه اثر سطح معناداری Fمقدار   میانگین مجذورا درجه آزادی مجموع مجذورا  منبع تغییرا 

 106/1 61/1 006/1 18/0 0 18/0 پیش آزمون

 011/1 110/1 68/00 80/060 0 80/068 گروه

  31/0 11 03/106 خطا

( آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آموزش بالینی در مقايسه با 01نتايج جدول )

های های تدريس در گروهی مهارتر توسعهروش سنتی تفکر بر توانايی دانشجومعلمان د

 68/00بدست آمده برابر با  Fآزمايش و کنترل، در مرحله پس آزمون، بیانگر اينست مقدار 

باشد درصد تفاوت معنادار می 00است که بین گروه آزمايش و کنترل در سطح اطمینان 

(10/1>Pهمچنین اندازه اثر توسعه .)بوده است. بر اين درصد 1/01های تدريس ی مهارت

توان نتیجه آزمون، میاساس و با توجه به باالتربودن میانگین نمرات گروه آزمايش در پس

 گرفت آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی تفکر بر توانايی دانشجومعلمان در توسعه

 های تدريس مؤثر بوده است.مهارت

 بحث و نتیجه گیری

ای دانشجومعلمان دانشگاه موزش بالینی بر رشد حرفههدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آ

فرهنگیان در طی دوره کارورزی بود. نتايج حاکی از آن بود که آموزش بالینی باع  افزايش 

های تدريس، ای دانشجومعلمان در ابعاد مختلف از جمله مهارتهای رشد حرفهشاخص

های بی دانشجومعلمان از فعالیتآموزان، ارزيامديريت کالس درس، آشنايی با مشکالت دانش
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های انتقادی و غیره در مرحله پس آزمون شده خود و بازانديشی و بازنگری، گسترش مهارت

دهد که رويکرد متمرکز بر آموزش بالینی اين قابلیت را دارد که با ها نشان میاست. اين يافته

داری به دانشجومعلمان های تدريس و کالسافزايش آگاهی دانشجو، توسعه و تقويت مهارت

معلمی کسب نمايد. به کارگیری اين  دهد تا آمادگی الزم را جهت ورود به حرفهباين امکان را 

دهد که مسائل کالس و مدرسه را از طريق نوع آموزش، دانشجومعلمان را در موقعیتی قرار می

یم بالینی انديشه، کاوش و بح  و گفتگو و حل مساله به مدد حضور اساتید متخصص و ت

از جمله نتايج های مشابه بیاموزد. نتايج اين پژوهش همسو با نتايج به دست آمده از پژوهش

( است. نتايج پژوهش اين محققین نشان داد 1100( و دارلینگ هاموند )1101) 0پژوهش زيخنر

ها، میزان ها و نظارتها، سرپرستیسطح کیفی مدارس، تعداد دفعات و کیفیت راهنمايیکه 

سازی و میزان کلی نظارت بر های برنامه آمادهارتباط میان تجربیات بالینی و ساير قسمت

ای گیری بر رشد حرفهکیفیت تجربیات، در حین برنامه و پس از آن به صورت چشم

 1ان( و ايونز آندريسا و همکار1106باشد. کانروی و همکاران )دانشجومعلمان تأثیرگذار می

( نیز يکی از فاکتورهای مهم در اجرای مدل 1100) 6و همکاران سی واکوماران (1100)

و همکاری نزدي  با آموزش بالینی را حضور مداوم پرسنل دانشگاهی در محیط مدرسه 

دانند که موجب متفاوت شدن اين رويکرد نسبت به ساير رويکردها شده و میمعلمان مدارس 

 ي  محیط آموزشی تعاملی را شکل خواهد داد. 

ين مطالعه دانشجومعلمان کارورز گروه آزمايش، عالوه بر معلمان راهنمای مدارس از در ا

بردند. از آنجا که اين دسته از افراد اساتید و اعضای تیم بالینی به عنوان معلم راهنما سود می

نمودند با آرامش و بدون اضطراب مشکالت ارتباط نزديکی با دانشجومعلمان کارورز برقرار می

نمودند. در اين ارتباط، ماری و ی خود را در حوزه استدالل آموزشی برطرف میيادگیر

اند که به جای نظارت و بازخورد دقیق اساتید بر دانشجويان، ( بیان نموده1110) 0همکاران

گردد هايی که بین آنها برقرار میتوانند در جريان برگزاری سمینارها و ارتباطمعلمان راهنما می

قدرت حاصل از همکاری و اعتماد متقابل، موجب غلبه بر نگرانی دانشجويان از  با تأکید بر

                                                 
1. Zeichner 

2. Evans-Andris and Et Al 

3. Sivakumaran and Et Al 

4. Maree and Et Al 
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قرار گرفتن در معرض ارزشیابی اعضای تیم بالینی )اساتید، معلمان راهنما و دانشجومعلمان( 

 در اين راستا پژوهشگران پژوهش حاضر در طی فرايند اجرای اهداف اين پژوهششوند. 

-گران آموزشی از اجرای کارورزی بدين صورت لذت مین تسهیلدريافتند که اساتید به عنوا

ای نبود که بدون دغدغه مسئولیت برند )هر چند که باور آنها به اين شیوه جديد به اندازه

نمودند که اين نوع آموزش، درک حضور بیشتر در مدارس را بپذيرند(. دانشجويان نیز ابراز می

ا بهبود بخشیده و انگیزه آنها را برای حضور در آنها از وظايف و نقش خود در مدارس ر

مدارس افزايش داده است. عالوه بر اين، نتايج حاصله نشان داد که با اجرای اين نوع آموزش 

معلمان مدارس به اهمیت چگونگی رفتار با دانشجو پی برده و علیرغم افزايش وظايف و 

ريزی منظم نشجومعلم، به دلیل برنامهمسئولیتشان در قبال دانشجومعلم و وجود تعداد زياد دا

های آموزشی های هر ي  از اعضای تیم بالینی و نظارت مديران مدارس بر فعالیتفعالیت

های آموزشی توسط اساتید تر از همه برگزاری دورهمعلمان در ارتباط با دانشجويان و مهم

های مطالعه دارلینگ . يافتهنماينددانشگاه در مدارس به خوبی با دانشگاه همکاری الزم را می

( نیز نشان داد کارورزی با روش بالینی، عالوه بر اينکه موجب بهبود قوه 1100هاموند )

ای معلمان مدارس نیز کم  شود، به رشد حرفهقضاوت، استدالل و ارزشیابی يادگیرندگان می

 آورد.نموده و انگیزه الزم را در آنها جهت همکاری موثر با دانشگاه فراهم می

های های روبرو بودند. از جمله محدوديتپژوهشگران در اجرای اين پژوهش با محدوديت

-های آموزش بالینی و نهادينه شدن برنامهاين مطالعه ناشی از عدم آشنايی دقیق اساتید با شیوه

های آموزشی مبتنی بر فرايندهای موثر آموزشی در ساختار کارورزی در دانشگاه فرهنگیان و 

چنین عدم باور اولیه برخی از اساتید و مسئولین اين دانشگاه به اثربخشی اين نوع آموزش هم 

. بر اين اساس و همچنین بر اساس نتايج حاصل از و همکاری نکردن با مجريان طرح بود

پژوهش حاضر، راهکارهايی را که بر اساس نتايج تحقیق و اجرای آزمايشی اين نوع آموزش 

ود عبارتند از: تالش در جهت توسعه همکاری و ارتباط بیشتر بین اساتید توان پیشنهاد نممی

دانشگاه و مدارس، جذب و به کارگیری استادان بالینی توانمند و موثر، در نظر گرفتن مدارس 

وابسته به دانشگاه، حضور بیشتر اساتید در مدارس و برگزاری سمینارهای آموزشی با مشارکت 

جومعلمان تحت راهنمايی استادان راهنما، نظارت دقیق استاد راهنما معلمان، کاهش تعداد دانش
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های استاندارد جهت ارزشیابی دقیق عملکرد بر عملکرد دانشجومعلمان، استفاده از چ  لیست

دانشجومعلمان و انتخاب شايسته معلمان راهنمای مدارس و غیره را نام برد. همچنین به منظور 

های های دانشگاه، برگزاری دورهازی معلمان با اهداف و برنامهتوانمندسازی استادان و آشناس

شود. عالوه بر اينکه اعضای هیئت علمی دانشگاه، های آموزشی پیشنهاد میبازآموزی و کارگاه

-جهت حمايت از داوطلبین معلمی، زمان قابل توجهی را در مدارس وابسته به دانشگاه می

و در زمینه مسائل و مشکالت آموزشی،  استفاده نموده گذرانند، الزم است از فرصت پیش آمده

کالس و مدرسه به پژوهش پرداخته و به پیشرفت مدارس و باال بردن سطح آموزش در کشور 

توانند مسئولیت کار با مدارس خاص را به اعضای هیئت علمی ها میکم  نمايند. دانشگاه

اگر چه با ی تداوم آن صورت دهند. واگذار کنند و اين کار را با توصیف شغل آنها و بررس

ی های مطالعات انجام شده، نقش تأثیرگذار برنامهتوجه به نتايج نکر شده و مقايسه يافته

گردد اما اشاره به اين مسئله که آيا ای مشخص میآموزش بالینی در ارتقای صالحیت حرفه

-تواند کلیهی آموزش معلمی میهاريزیها و برنامهاستفاده از آموزش بالینی بر صالحیت برنامه

های آموزش کالسی  را برطرف نموده و به تمام نیازهای دانشجومعلمان ی نقايص و ضعف

ای پاسخ دهد، بايستی مورد بح  قرار گیرد و نیازمند مطالعات و اعم از دانش و مهارت حرفه

 . باشدهای بیشتر در اين زمینه میپژوهش

 منابع
 0کتاب درسی دانشگاه فرهنگیان،  .کارورزی دانشجو معلم( 0606. )محمد. فقیری،. محمود،تلخابی، 

(1 : )8-06 . 

واکعاوی  ( 0601) نعمت اهلل. ، موسی پور، علیرضا. امام جمعه، محمدرضا عصاره، اعظم،جمشیدی توانا، 

های آموزش و ، نشريه پژوهشتجارب دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان تهران از درس کارورزی

 31-11 :(1)  00گیری، ياد

شناسایی عوامعل معرثر بعر اجعرای     ( 0603. )فائزهناطقی،  اهللنعمت . موسی پور، نرجس،رستگاری، 

 .دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان و ارائه مدلی برای اجعرای معرثر آن  -آموزش بالینی معلمان

 . 81-11( : 1) 0پژوهش در تربیت معلم، 



 0011زمستان ، شانزدهم، سال 36ات برنامه درسی، شماره فصلنامه مطالع    

 

 

111 

های آمعوزش  تحلیل ساختاری مرلفه( 0601. )فائزه. ناطقی، ت...،نعم. موسی پور، نرجس،رستگاری،  

فصلنامه مطالعات برنامه درسـی،   .سازی دانشجویان دانشگاه تربیت معلمبالینی در تربیت و آماده

06 (11 : )010-111 . 

مطالعه تطبیقی برنامه درسی تربیت معلم ریاضی در ایران، ژاپعن، سعنگاپور،   ( 0601. )زهرهفهیمی، 

 دانشگاه شهید رجايی تهران پايان نامه کارشناسی ارشد؛ .ه جنوبی و ایاال  متحده آمریکاکر

برنامه درسعی  ( 0601. )علی. ، دالور، صغری، ابراهیمی قوام،  اسماعیلی پور، عید. ، سمعصومهفتحی، 

فصـلنامه مطالعـات    .ای معلمعان های حرفهدانشگاه تربیت معلم موفقیت برای ارتقای شایستگی

 . 011-006( : 11) 06رنامه درسی، ب

مطالعه فراترکیب دستاوردهای برنامه روایت پژوهی بعرای  ( 0600کرمی، زهره، سراجی، فرهاد. )

 11-01( : 13) 0101فطلنامه مطالعات برنامه درسی،  معلمان و دانشجومعلمان،

مشکال  عملکرد (. 0600عفوری، خالد. ) شهسواری، هانیه؛ رجايی پور، سعید؛ کريمی، محمد صادق؛

 . 80-008( : 13) 01، ای آموزگاران دانش آموخته دانشگاه فرهنگیانحرفه

بررسعی مسعائل مربعوه بعه دوره     ( 0603) احمدرضـا. . ، نصـر اصـفهانی،   حشمت ا..مرتضوی زاده، 

های آموزشـی،  مجله پژوهش .کارورزی )عمل تدریس( از دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

0 (60: )31-10 

مطالعه تطبیقعی ناعام برنامعه درسعی تربیعت معلعم در       ( 0688. )علی. ، نکاوتی، اعظممواليی نژاد، 

 . 31-61( : 13) 1مجله نوآوری آموزشی، . انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزی و ایران

Allsopp, D. H., DeMarie, D., Alvarez-McHatton, P., Doone, E. (2006) 

Bridging the Gap Between Theory and Practice: Connecting Courses 

with Field Experiences. Teacher Education Quarterly, 33 (1): 19-36. 
American Association of Colleges for Teacher Education (2010) The 

Clinical Preparation of Teachers: A Policy Brief. 

Angrist, J. D., Cohodes, S. R., Dynarski, S. M., Pathak, P. A., Walters, C. R. 

( 2013) Stand and Deliver: Effects of Boston's Charter High Schools 

on College Preparation, Entry, and Choice. Journal of Labor 

Economics, 34 (2): 3-44. 
Buckner, B. (2011) Learning about Teaching: Redesigning Teacher 

Preparation. Journal of the College of Education & Health 

Professions,12 (1): 1-9. 

  



... معلم بر تیترب یدر برنامه درس ینیآموزش بال یاجرا یاثربخش  

111 

 

Britzman, D. (2013) Cultural Myths in The Making of a Teacher: 

Biography and Social Structure in Teacher Education. Harvard 

Educational Review, 56: 441-471 
Caena. F. (2014) Initial Teacher Education in Europe: An Overview of 

Policy issues, European Commission, Directorate-General for 

Education and Culture School policy/ Erasmus. ET 2020 Working 

Group on Schools Policy. 

Conroy, J., Hulme, M., Menter, I. (2013) Developing a "Clinical" Model 

for Teacher Education. Journal of Education for Teaching, 39 (5): 557-

573 .  
Darling-Hammond, L. (2006) Constructing 21st-century teacher 

education. Journal of Teacher Education, 57 (10): 1-15. 
Darling-Hammond, L. (2010) Teacher education and the American 

future. Journal of Teacher Education, 61 (1–2): 35–47. 
Darling-Hammond, L. (2014) Strengthening Clinical Preparation: The 

Holy Grail of Teacher Education. Peabody Journal of Education, 89 (4) 

:547-561. 
Dinham, S. (2012) Walking The Walk: The Need for School Leaders to 

Embrace Teaching as a Clinical Practice Profession. Proceedings of 

ACER Research Conference: School Improvement: What does the 

research tell us about effective strategies? | ACER (Australian Council for 

Educational Research Press. 
Evans-Andris, M., Kyle, D. W., Larson, A. E., Buecker, H., Haselton, W. B., 

Howell, P., Sheffield, C., Sherretz, C., Weiland, I. (2014) Clinical 

Preparation of Teachers in the Context of a University-Wide 

Community Engagement Emphasis. Peabody Journal of Education, 89 

(4) :466-481  
Gopinathan, S. (2008) Transforming Teacher Education: Redefined 

Professionals for 21st Century Schools. Singapore: National Institute of 

Education, Nanyang Technological University. 
Grossman, P. (2010) Learning to Practice: The Design of Clinical 

Experience in Teacher Preparation. Policy Brief. American 

Association of Colleges for Teacher Education and National Education 

Association: Washington, DC. 
Grossman, P., Hammerness, K., McDonald, M. (2009) Redefining 

Teaching, Re-Imagining Teacher Education. Teachers and Teaching: 

Theory and Practice, 15 (2): 273-289. 
Matson, J. L. Neal, D. Fodstad, J. C. Hess, J.A. Mahan, S. & Rivet, T. T. 

(2010) Reliability and Validity of the Matson Evaluation of Social 

Skills with Youngsters. Journal of Behavior Modification, 34 (6): 539-

558. 



 0011زمستان ، شانزدهم، سال 36ات برنامه درسی، شماره فصلنامه مطالع    

 

 

111 

Maree O, Amanda L, Jennifer M, Ursula M. (2009) The Colleague 

Development Program: a multidisciplinary program of peer 

observation partnerships. Medical Teachers 2009; 31: 1060–5. 
Sivakumaran, T., Holland, G., Clark, L., Heyning, K., Wishart, W., Flowers-

Gibson, B. (2011) University-School Partnerships for Clinical 

Experiences: Design, Implementation, Assessment, and Data 

Collection. Journal of Case Studies in Education, 1: 1-9. 
Sadeghi, A., Mirsepasi, Z. (2020). Identifying Failures of Implementation 

Method of Geography Teaching Course in Teacher Tearing 

University. Journal of Curriculum Studies, 15 (56), 65-88. 
Waddell, J., Vartuli, S. (2015) Moving from Traditional Teacher 

Education to a Field-Based Urban Teacher Education Program: One 

Program's Story of Reform. Professional Educator, 39 (2): 1-23. 

Zeichner, Z. (2010) Rethinking the Connections Between Campus 

Courses and Field Experiences in College and University-Based 

Teacher Education. Journal of Teacher Education, 61 (1-1): 89-99.  


