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Abstract : The aim of this study was to
investigate the effectiveness of clinical
education on improving the quality of studentteacher 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 researchermade 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.
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امید مهنی

 اين مقاله با هدف بررسی اثربخشی آموزش بالینی بر:چکیده
.بهبود عملکرد دانشجومعلمان در فرايند کارورزی انجام گرفت
 جامعه آماری.روش پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده است
8  و1  نفر از دانشجومعلمان کارورز ترم031 پژوهش شامل
 بر اساس مالکهای ورود به.دانشگاه فرهنگیان کرمان بودند
 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و با توجه به81 مداخله تعداد
 اعضای نمونه آماری با استفاده از،وجود دو جنسیت دختر و پسر
01 روش نمونهگیری به صورت تصادفی طبقهای در دو گروه
 جهت دستيابی به اهداف.نفری آزمايش و کنترل گمارده شدند
 دانشجومعلمان گروه کنترل به مدت دو نیمسال تحت،پژوهش
برنامه آموزشی معمول و دانشجويان گروه آزمون نیز تحت شرايط
 ابزار. دورهی کارورزی را پشت سر گذاشتند،آموزش بالینی
پژوهش آزمون محقق ساختهای بود که برای تعیین روايی آن از
روايیمحتوايی و جهت تعیین پايايی از روش ضريب دشواری و
 يافتههای پژوهش نشان داد که کاربرد آموزش.تمیز استفاده شد
بالینی توانسته در بهـبود تربیت حرفهای دانشجومعلمان به طور
.معناداری مؤثر واقع شود
، دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم، آموزش بالینی:کلیدواژهها
. کارورزی،دانشجومعلمان

) ايران (نويسنده مسئول، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، استاد گروه علوم تربیتی.1
. ايران، کرمان، دانشگاه فرهنگیان، دکتری برنامه ريزی درسی.1
. ايران، کرمان، دانشگاه فرهنگیان، دکتری مديريت آموزشی.6
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مقدمه
کیفیت نظام تربیت معلم چندی است که در صدر مطالبات سیاستگذاران و دغدغـهمنـدان ايـن
حوزه در عرصه ارزيابیهای داخلی و بینالمللی قرار گرفته است (کريمی و همکـاران)0600 ،؛
چرا که معلم ،در فرايند تعلیم و تربیت رکن اصلی و بنیادين محسوب مـیشـود و دسـتیابی بـه
اهداف نظام آموزش و پرورش بدون وجود معلمانی برخوردار از توانمندیها و شايستگیهـای
حرفهای میسر نمیشود .برای آنکه چنین معلمانی در اختیار نظام تعلیم و تربیت کشـور باشـند،
بايد فرايند جذب .تربیت و به کارگیری منابع انسانی نظاممنـد و مبتنـی بـر اهـداف معـین و از
پیش تعريف شده باشد (ديبايی و همکاران)0601 ،؛ اما يکی از مهمترين چالشهای پیش روی
آموزش عالی ،شکاف بین آموختههای نظری و شايسـتگیهـای عملـی اسـت .شايسـتگی يـ
عملکرد روشن و قابل اندازه گیری است که از نظر کمی ،کیفی ،زمان .هزينه و با ترکیبی از هـر
ي

قابل بررسی است .هر گسترهای از شايستگیهـا شـامل مهـارتهـای شـناختی (نهنـی) و

عملی .نگرشی و اجتماعی است که با هم تکمیل کننده آن هسـتند (ديـانتی و عرفـانی.)0688 ،
آماده سازی و مجهز نمودن داوطلبین معلمی به اين شايستگیها و مهارتهای حرفهای ،قبـل از
ورود به کالس درس ،اصلیترين وظیفهی مراکز تربیت معلم و سازمانهايی است که به انحای
مختلف ،معلم تربیت میکنند يا دورههای آموزش حین خدمت برای معلمان ترتیـب مـیدهنـد
(رئوف)0683 ،؛ اما منتقدان برنامههای تربیت معلم دانشگاه محور ،مـدعی وجـود ناهمـاهنگی
میان آنچه در دانشگاه تدريس میشود و آنچه در کالس درس اتفاق میافتد هستند .از ايـن رو
تلفیق دانش علمی ،دانش پداکوژيکی و دانش عملی که به شکل ي

مثلـ

در هـم ريختـه ،از

هم گسسته و ناهماهنگ خودنمايی میکند ،امری ضروری به نظر میرسد (گوپیناسان)1118 ،0؛
و از اين رو زمینه را برای تالش برنامهريزان درسی و محققین ،جهت يافتن راهی بـرای تلفیـق
دانش نظری تولید شده در دانشگاه بـا دانـش مدرسـه – بنیـانی کـه منشـا آن فعالیـت تجربـی
دانشجويان در مدارس باشد فراهم نموده اسـت (دارلینـگ –هامونـد .)1113 ،2بـر مبنـای ايـن
رويکرد ،محققان بسیاری به طراحی دورههای تربیت معلم اقدام نمودهاند .اين دورهها به گونه-

1. Gopinathan
2. Darling-Hammond
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ای طراحی میشوند که بتوانند فاصله میان نظريه و عمـل را در برنامـه درسـی دانشـجومعلمان
کاهش داده و رابطه نزديکی را میان مدارس و دانشگاه برقرار سـازند .آنهـا سـعی مـیکننـد در
مراکز دانشگاهی ،نظريههايی را آموزش دهند که بـه چگـونگی عمـل کـردن در کـالس درس
مرتبط هستند و حتی گاهاً به دنبال اين هستند که کالسهای دانشـگاهی را در محـیط مـدارس
برگزار کنند (آلسوپ و همکاران .)1113 ،0اين امر باع

فراهم شـدن موقعیـتهـای مناسـب،

جهت توسعهی تجـارب يـادگیری دانشـجومعلمان شـده (ماتسـون و همکـاران)1101 ،1؛ و از
انسجام محتوايی در برنامه تربیت معلم و تلفیق تجربیـات آموزشـی گسـترده و يـادگیریهـای
حاصل از نشستها در دانشگاه ،بهترين تجربیات يادگیری را برای دانشجومعلمان رقم خواهـد
زد .يکی از اين برنامهها که مورد توجه متخصصان تربیت معلم قـرار گرفتـه اسـت ،بکـارگیری
«مدل آموزش بالینی» است.
آموزش بالینی را میتوان فعالیتهای تسهیلکننده يادگیری در ي

محیط بالینی دانست که

در آن اساتید دانشگاه با حضور بیشتر در مدارس ،شرايط مناسبتری را جهت رشد حرفهای
دانشجومعلم فراهم میکنند (رستگاری و همکاران )0603 ،اجرای آموزش بالینی میتواند
دانشجويان را برای به کارگیری دانش تئوری آماده ساخته و زمینهی ارتقای حرفهای آنها را
فراهم نمايد (کونروی و همکاران .)1106 ،6اين نوع آموزش به آنها کم

میکند تا تفکر

پداگوژيکی (تربیتی) داشته و برای مسائل پیچیده محیط آموزشی استدالل بیاورند و همانند
متخصصان بهداشت ،تجويزهای بالینی مبتنی بر شواهد يا مداخلهگر را داشته ،يادگیری فردی
دانشآموز را تشخیص و نسخهای مناسب برای بهبود هر ي

از آنها تجويز نمايند (دينهام،0

 .)1101در اين زمینه گروسمن )1101( 1نیز بیان میکند اين نوع آموزش دانشجو را قادر می-
سازد تا:



آموزشهای خود را با نیازهای فردی دانشآموزان مطابقت دهد.
با استفاده از شواهدی که در مورد هر دانشآموز به دست میآورد ،مداخالت آموزشی مناسبی
1. Grossman
2. Matson and Et Al
3. Conroy and Et Al
4. Dinham
5. Grossman
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را داشته باشد.


با ارزيابی شیوههای تدريس خود و کسب اطالع از تأثیری که اين شیوهها بر يادگیری دانش-
آموز میگذارد ،آمادگی الزم را برای ورود به حرفهی معلمی کسب نمايد.
در اين نوع آموزش ،معلمان مدارس منابع قدرتمندی هستند که موقعیت مناسب را جهت

آشنايی دانشجو با محیط واقعی ياددهی_يادگیری فراهم کرده (دارلینگ -هاموند )1100 ،و به
او کم

میکنند تا اطالعات نظری خود را در عمل پیاده نمايد (مرتضوی زاده و نصر

اصفهانی .)0603 ،در آموزش بالینی عالوه بر معلمان ،نقش اساتید هم بسیار قابل توجه و تأمل
است؛ زيرا رشد حرفهای دانشجو ،مستلزم فراهم نمودن موقعیتهای متعددی است تا او تحت
نظارت و راهنمايی استاد خود ،مهارتهای جديد را امتحان کرده و با دريافت بازخورد مناسب
و به موقع از آنها ،به نقاط ضعف و قوت خود پی ببرد (گروسمن و همکاران .)1110 ،درست
همانند آنچه در آموزش پزشکی رخ میدهد؛ زيرا يکی از ويژگیهای بارز کارآموزی پزشکی،
مربیگری و بازخورد آنی مربیان است .در اين نوع آموزش ،دانشجوی پزشکی تازهوارد ،تحت
نظارت پزشکان با تجربه و دريافت بازخورد از آنها ،دانش علمی و عملی الزم را کسب نموده
(گروسمن و همکاران )1110 ،و آماده ورود به حرفه پزشکی میشود (بوکنر.)1100 ،0
مراکز تربیت معلم هم میتواند در مدارس ،فرهنگ همکاری بین اساتید و معلمان راهنما و
داوطلبین معلمی را توسعه داده و زمینه را جهت به اشتراکگذاری استراتژیهای سودمند
(واددل و وارتولی )1101 ،1و تعامل بیشتر بین دانشگاه و مدرسه و به دنبال آن تلفیق تئوری و
عمل فراهم آورند (دارلینگ – هاموند .)1101 ،در اين زمینه بررسیها نشان میدهد که دانشگاه
ملبورن در سال  ،1110از مدل بالینی برای آمادهسازی دانشجومعلمان خود در مقطع کارشناسی
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
و مدرسه کسب نمودند (انجمن کالحهای امريکا درتربیت معلم .)1101 ،6در نیويورک نیز ،در
سال  ،1101ي

برنامه مبتنی بر اجرای آموزش بالینی راهاندازی شد ،اين برنامه از ابتکار و
1. Buckner
2. Waddell & Vartuli
3. American Association of Colleges for Teacher Education
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نوآوری در برنامههای تربیت معلم در کالجها و دانشگاهها حمايت نموده و بر مبنای اين اصل
عمل میکرد که تدريس عالی ي

مهارت بالینی است و تربیت معلم نیز بايد آموزش بالینی را

در محیط بالینی صورت دهد (کائنا .)1100 ،0نتايج مطالعه انگريست و همکاران )1106( 1نیز
پیرامون رضايت دانشجويان از آموزش بالینی در قیاس با آموزش سنتی نشان داد که اين برنامه
دارای نقاط قوت موثری همچون :تلفیق نظريه و عمل ،تمرين مبتنی بر شواهد ،درگیری مداوم
دانشجو و افزايش آگاهی او ،بازخورد عمیق و اصالح به موقع و جدی گرفتن سمینارها توسط
اساتید راهنما و معلمان میباشد .پژوهش بريتزمن )1106( 6در دانشگاه کالیفرنیا هم نشان داد
که  31درصد از معلمانی که با روشهای بالینی آموزش ديده و جديداً وارد تدريس شدهاند،
معتقد بودند که داشتن برنامهای تحت عنوان «کارورزی بالینی» در مدارس برای آنان بسیار
اثربخش و مفید بوده است.
در ايران نیز بر اساس اهداف مورد نظر در سند تحول بنیادين و آرمانها و ايدهالهای
دانشگاه فرهنگیان انتظار میرود دانشجو معلمان در دوران تحصیل در دانشگاه فرهنگیان،
شايستگیهای حرفهای مورد انتظار را جهت ورود به حرفهی معلمی کسب کرده باشند؛ اما
شواهد حاکی از آن است که علیرغم تالش مسئوالن ،برنامهريزان و مجريان مختلف در سطوح
گوناگون دانشگاه فرهنگیان ،چالشها و مشکالتی در اجرای آموزش رشتههای دانشگاه
فرهنگیان وجود دارد (صادقی و میر سپاسی .)0600 ،شکاف بین نظر و عمل ،همواره يکی از
مسائل نظام آموزشی کشورها بوده است کرمی و سراجی)0600 ،؛ در دانشگاه فرهنگیان نیز
بررسیها نشان میدهد که آموختههای دانشجويان با آنچه در برنامههای درسی قصد شده
مدنظر بوده است تفاوتهايی آشکاری داشته و يکی از مهمترين چالشهای پیشروی اين
دانشگاه شکاف بین آموختههای نظری و شايستگیهای عملی دانش آموختگان آنهاست (فتحی
و همکاران .)0601 ،از طرفی ،در بند  00سند تحول بنیادين آموزش و پرورش ايران« ،باز
مهندسی سیاستها و بازتنظیم اصول حاکم بر برنامه درسی تربیت معلم ،با تأکید بر کارورزی
و انطباق سطح شايستگیهای حرفهای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی

1. Caena
2. Angrist and Et Al
3. Britzman
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برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت» مورد تأکید قرار گرفته و در راهکار 00-1؛ «طراحی و
ارتقای نظام تربیت حرفهای معلمان در آموزش و پرورش با تأکید بر حفظ و تعامل مستمر
دانشجومعلمان با مدارس و نهادهای علمی و پژوهشی در طی اين دوره و فراهم نمودن امکان
کسب تجارب واقعی از کالس درس و محیطهای آموزشی» و در راهکار 00-8؛ «برنامهريزی
برای کارورزی دانشجومعلمان در کنار تربیت معلم و بررسی نظريات جديد تعلیم و تربیت»
تصريح شده است (تلخابی و فقیری)0606 ،؛ و بر اين اساس به کارگیری آموزش بالینی در
ايران می تواند به عنوان جريانی نو به رفع نقاط ضعف اين نوع آموزش و بهبود فرايند تربیت
معلم کم

نمايد .در اين خصوص ،در سالهای اخیر پژوهشهای متعددی در زمینه کارورزی

دانشجومعلمان و کیفیت بخشی به اين نوع آموزش صورت گرفته است .رستگاری و همکاران
( )0601در تحقیقی که با هدف تحلیل ساختاری مولفههای آموزش بالینی در تربیت و آماده
سازی دانشجومعلمان انجام دادند و به اين نتیجه رسیدند که به دلیل پیچیدگی و چندبعدی
بودن تربیت و آمادهسازی دانشجومعلمان بايد رابطه محکمتری بین افراد در سطوح مختلف در
دانشگاه و مدرسه برقرار شود .نتايج مطالعه جمشیدی توانا و همکاران ( )0601نیز نشان داده
که کارورزی با مشارکت و تعامل فعال بین مدارس و دانشگاه ،همکاری اساتید و معلمان
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
موضوعی ،دانش عمل تربیتی و دانش عمل تربیتی موضوعی دانشجومعلمان را با بهرهگیری از
دانشگاه و مدرسه افزايش میدهد .رستگاری و همکاران ( )0603هم در مطالعه خود به اين
نتیجه رسیدند که کارورزی بالینی میتواند به بهسازی و اعتالی برنامه جديد کارورزی دانشگاه
فرهنگیان کم

کند .همچنین در ي

مطالعه تطبیقی که توسط فهیمی ( )0601انجام شده،

مشخص گرديد که در برنامههای آمادهسازی دبیران در ايران ،کمبودهای اساسی وجود دارد و
همچنین نکر شده که برنامه درسی تربیت معلم در کشور ما نمیتواند دانشجو معلمان ما را
برای تدريس به روشهای نوين و مطابق با نظريههای نوين آموزشی آماده کند؛ زيرا دانش
پداگوژيکی که يکی از مهمترين شاخصها در برنامه درسی تربیت معلم و در دورههای
کارورزی است ،در ايران نسبت به ديگر کشورها کمرنگتر است .در پژوهشی ديگر که توسط
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مالئی نژاد و نکاوتی ( )0688انجام گرفت نتايج نشان داد جهت کیفیت بخشی به نظام برنامه
درسی ،نیاز به ايجاد توازن بین تئوری و عمل در برنامه درسی و تدوين استانداردهای حرفه
معلمی وجود دارد.
مطالعاتی که تاکنون در مورد اثربخشی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان انجام شده است،
مويد لزوم توجه به برنامه کارورزی در مسیر پرورش حرفهای دانشجو معلمان است .بر اين
اساس آنچه اکنون میتوان به آن اعتماد کرد و به استناد آن و متناسب با اهداف دانشگاه
فرهنگیان جهت بهبود برنامههای آموزشی از آن بهره برد ،ي

نوع آموزش تحت عنوان

«آموزش بالینی» است که تاکنون پژوهشهای متعددی اثربخشی اين نوع آموزش را در
دانشگاههای مختلف و نظامهای آموزشی بینالمللی آشکار ساخته است .نتیجه اينکه ،اگر چه
در نظام آموزشی تربیت معلم در ايران آموزشهای عملی تحت اين عنوان تاکنون مطرح نبوده
است اما با توجه به آنچه از يافتههای محققین برداشت میشود و عملکرد مراکز تربیت معلم
در گذشته و تحولی که هم اکنون بر اساس سند تحول بنیادين در قالب دانشگاه فرهنگیان اتفاق
افتاده است ،میتوان گفت اين نوع آموزش در ايران تا حدودی تحت عناوين ديگری مطرح
بوده و هست و بیش

بررسی اثربخشی اين نوع آموزش در سطح کارشناسی مراکز تربیت

معلم در کشور ما میتواند به بهبود صالحیت معلمان و در نتیجه ارتقا سیستم آموزش عمومی
کشور و رهايی از نظام آموزشی حافظه محور کم

نمايد .لذا اين تحقیق با هدف کلی تعیین

اثربخشی آموزش بالینی بر رشد حرفهای دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان استان کرمان
انجام شده است تا به اين سوال پاسخ دهد که آيا اين نوع آموزش در تربیت معلم ايران از
«کفايت و اثربخشی» الزم برخوردار است؟ آيا چنین يافتههايی «قابلیت تعمیم» به واقعیات
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
آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد .جامعه آماری پژوهش شامل تعداد  031نفر از
دانشجو معلمان کارورز ترم  1و  8دانشگاه فرهنگیان کرمان در سال تحصیلی 0601-0603
بودند .مالکهای ورود به مداخله شامل :يکسانی نیمسال تحصیلی گذرانده ،يکسان بودن تعداد
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واحدهای گذرانده (اختالفهای کمتر از  1واحد ناديده گرفته شد) ،پشت سر گذاشتن واحد
کارورزی  0و  ،1اخذ واحد کارورزی  6و  0و تمايل فرد به شرکت در مداخله بود .بر اساس
مالکهای ورود به مداخله تعداد  81از دانشجومعلمان به عنوان نمونه آماری انتخاب و با توجه
به وجود دو جنسیت دختران و پسران ،اعضای نمونه آماری با استفاده از روش نمونهگیری
صورت تصادفی طبقهای در دو گروه  01نفری آزمايش و کنترل (در هر گروه  11دختر و 11
پسر) گمارده شدند .مالکهای خروج از مداخله نیز شامل :غیبت بیش از سه جلسه و عدم
عالقه مندی افراد به ادامه آموزش تعیین شد .در اين راستا الزم به نکر است که يکی از آرمان-
های مهم در اين طرح آزمايشی ،همکاری اساتید دانشگاه در راستای هدايت تحقیقات عملی با
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.
جهت دستيابی به اهداف پژوهش ،دانشجومعلمان گروه اول (گروه کنترل) به مدت دو
نیمسال تحت برنامه آموزشی معمول کارورزی در دانشگاه فرهنگیان و دانشجومعلمان گروه
دوم (گروه آزمون) نیز به مدت دو نیمسال تحت شرايط آموزش بالینی دورهی کارورزی خود
را پشت سر گذاشتند .برنامه آموزشی معمول کارورزی که به صورت معمول تربیت معلم انجام
میشد اما برای برگزاری دوره کارورزی بالینی فرايند  1مرحلهای به شرح زير انجام شد:
 .0تدوين صالحیتها و اهداف آموزشی :صالحیتهای مورد نیاز جهت اساتید تخصصی در
هر رشته با رويکرد صالحیت محور 0و با مشارکت مسئولین دانشگاه و اساتید کارورزی تعیین
گرديد.
 .1فرايند آشناسازی :پژوهشگران ابتدا قبل از مراجعه دانشجومعلمان به مدارس ،معلمان اين
مدارس را با خط مشیهای مورد نظر طرح ،شیوه اجرا و وظايف آنها آشنا نمودند .بخش دوم
آشناسازی ،آشنا کردن دانشجومعلمان در خصوص اهداف طرح آموزش بالینی ،خط مشیهای
مجريان طرح ،نیازهای تحصیلی دانشجومعلمان جهت شرکت در طرح آموزش بالینی و نحوه و
هدف از برگزاری اين نوع آموزش و نحوه ارزشیابی دانشجومعلمان صورت گرفت.

1. Competency-Based
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 .6ارزشیابی مرحله نخست دانشجومعلمان :در ابتدای دوره کارورزی ،ارزشیابی پیش آزمون به
وسیله آزمون عملکرد تحصیلی صورت گرفت.
 .0استقرار و فعالیت تیم بالینی :در طول دوره اجرای طرح ،تیم تخصصی تحت عنوان «تیم
بالینی» در فضايی که از طرف مديران مدارس جهت اجرای طرح تخصیص داده شده بود
مستقر شدند .اين تیم شامل اساتید مختلفی در حوزههای تخصصی (اعم از متخصصین
اختالالت يادگیری ،متخصصین آموزش رياضی ،متخصصین آموزش علوم و متخصصین
تربیتی) بود.
 .1ارزشیابی نهايی دانشجومعلمان :در پايان دوره کارورزی ،ارزشیابی پس آزمون به وسیله
آزمون عملکرد تحصیلی صورت گرفت .اطالعات مربوطه به آزمون عملکرد تحصیلی در
قسمت ابزار گردآوری اطالعات نکر شده است.
آزمون عملکرد تحصیلی که در اين تحقیق به کار گرفته شده است ،شامل آزمون محقق
ساخته  63سوالی برای پیش آزمون و  08سؤالی برای پس آزمون بود .اين آزمونها در راستای
سنجش اثربخشی روش کارورزی بالینی طراحی شد و مهارت دانشجومعلمان را در  01بعد
(آشنايی دانشجومعلمان با مشکالت دانشآموزان ،آشنايی دانشجومعلمان با مديريت کالس
درس و محتوای آموزشی ،آشنايی دانشجومعلمان با تبادل تجارب و بازانديشی فعالیتها،
دانش محتوايی و عملی دانشجومعلمان ،دانش موضوعی و عمومی دانشجومعلمان ،آشنايی
دانشجومعلمان با محیط فیزيکی مدرسه ،کالس درس و تأثیرات آن بر فراگیر ،تفکر و
بازانديشی فکورانه دانشجومعلمان در تجربیات خود ،رشد مهارتهای انتقادی دانشجومعلمان،
تجزيه و تحلیل مسائل از زوايای مختلف توسط دانشجو معلمان ،توانايی دانشجو در ارزيابی از
فعالیتهای خود و بازانديشی و بازنگری آنها ،توانايی دانشجو در توسعهی مهارتهای
تدريس) میسنجید .الزم به نکر است که سواالت آزمون مورد اشاره چند گزينهای طراحی
شده بود .برای تعیین روايی آزمونهای مورد نظر در اين تحقیق ،از روايیمحتوايی استفاده شده
است .بدين منظور جهت تعیین روايی ،پرسشنامه تحقیق در اختیار چند نفر از کارشناسان
حوزه کارورزی و اساتید دانشگاه فرهنگیان داده شد و پس از انجام اصالحات مدنظر ايشان
مورد استفاده قرار گرفت .به منظور تعیین پايايی آزمونهای مورد نظر در اين تحقیق نیز از
روش ضريب دشواری و ضريب تمیز استفاده شد .بر اساس نتايج يافتهها ،ضريب دشواری
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پیش آزمون  06و پس آزمون نیز  10محاسبه گرديد و میزان ضريب تمیز پیش آزمون  1/16و
پس آزمون  1/81محاسبه گرديد .مجموع ضرايب دشواری و تمیز نشان دهنده مناسب بودن
سواالت آزمون میباشد.
یافتههای پژوهش
نتايج میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای پژوهش در جدول زير آمده
است.
جدول :0نتايج آمار توصیفی پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای پژوهش به تفکی
دوره

متغیرها

پیش آزمون

گروه
پس آزمون

انحراف
م

میانگین

میانگین

انحراف
استاندارد

استاندارد

آآشنايی با مشکالت دانشآموزان

آزمایش

8

1/60

01/11

0/11

01/1

آشنايی با مديريت کالس درس

1

1/00

01/11

0/11

0/1
آشنايی با تبادل تجارب و بازانديشی

1

1/11

03/61

1/11

8

1/00

01/11

0/61

0

1/11

03/11

0/03

1

1/00

03/61

1/10

8/1
دانش محتوايی و عملی دانشجومعلمان

8/1
دانش موضوعی و عمومی دانشجومعلمان

0/1
آشنايی با محیط فیزيکی مدرسه ،کالس درس
و تأثیرات آن بر فراگیر

0/1

تفکر و بازانديشی فکورانه دانشـجومعلمان در
تجربیات خود

8/1

1

رشد مهارتهای انتقادی دانشجومعلمان

0

1/11
1/61

08/11
03/11

0/11
0/18

1/1
تجزيه و تحلیل مسائل از زوايای مختلف

0

0/68

10/11

1/16

8

6/01

00/81

6/11

0

6/31

16/81

1/31

01/1

121

توانــــايی دانشــــجومعلمان در ارزيــــابی از
فعالیتهای خود و بازانديشی و بازنگری آنها

00/1

توانــايی دانشــجو در توســعه مهــارتهــای
تدريس

01/1
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متغیرها

دوره

پس آزمون

پیش آزمون
انحراف
م

میانگین

انحراف
استاندارد

01/01

0/11

میانگین
استاندارد

کآشنايی با مشکالت دانشآموزان

کنترل

1

0/11

01/1
آشنايی با مديريت کالس درس

1

1/11

01/31

1/01

00/1
آشنايی با تبادل تجارب و بازانديشی

8

1/16

01/11

0/80

0/1
دانش محتوايی و عملی دانشجومعلمان

0

0/03

03/01

1/18

1

1/10

00/11

0/80

00/1
دانش موضوعی و عمومی دانشجومعلمان

01/1
آشنايی با محیط فیزيکی مدرسه ،کالس درس
و تأثیرات آن بر فراگیر

00/1

تفکر و بازانديشی فکورانه دانشـجومعلمان در
تجربیات خود

0/1

6
0

رشد مهارتهای انتقادی دانشجومعلمان

1/00
1/10

00/61
03/01

0/01
1/11

1

1/10

00/01

1/18

8

1/01

08/81

1/00

0/1
تجزيه و تحلیل مسائل از زوايای مختلف

01/1
توانــــايی دانشــــجومعلمان در ارزيــــابی از
فعالیتهای خود و بازانديشی و بازنگری آنها

8
06/1

توانایی دانشجو در توسععهی مهعار هعای
تدریس

1/13

01/11

1/13

7

3/77

21/22

3/52

13/5

به منظور بررسی تأثیر آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر آشنايی دانشجومعلمان بر
متغیرهای پژوهش از آزمون تحلیل کواريانس ت

متغیره ( )ANCOVAاستفاده شد که نتايج

آن در جداول نيل آمده است.
سوال اول :آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر آشنايی دانشجومعلمان با مشکالت
دانشآموزان تأثیرگذار بوده است؟
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جدول :1نتايج تحلیل کواريانس جهت مقايسه آشنايی دانشجومعلمان با مشکالت دانشآموزان در گروه آزمايش وگروه کنترل
مقدار F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیش آزمون

0/36

0

0/36

1/110

1/03

1/111

گروه

16/11

0

16/11

01/61

1/110

1/080

خطا

168/60

11

6/10

منبع تغییرا

مجموع مجذورا

درجه آزادی

میانگین مجذورا

يافتههای جدول ( )1آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آموزش بالینی در مقايسه
با روش سنتی بر آشنايی دانشجومعلمان با مشکالت دانشآموزان در گروههای آزمايش و
کنترل ،در مرحله پس آزمون ،حاکی از آن است مقدار  Fبدست آمده برابر با  01/61است که
بین گروه آزمايش و کنترل در سطح اطمینان  00درصد تفاوت معنادار میباشد (.)P>1/10
همچنین اندازه اثر آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر آشنايی دانشجومعلمان با
مشکالت دانشآموزان  08/0درصد بوده است .بر اين اساس و با توجه به باالتربودن میانگین
نمرات گروه آزمايش در پسآزمون ،میتوان نتیجه گرفت که آموزش بالینی در مقايسه با روش
سنتی بر آشنايی دانشجومعلمان با مشکالت دانشآموزان مؤثر بوده است.
سوال دوم :آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر آشنايی دانشجو معلمان با مديريت
کالس درس و محتوای آموزشی تأثیرگذار بوده است؟
جدول : 6نتايج تحلیل کواريانس جهت مقايسه آشنايی دانشجومعلمان با مديريت کالس درس در گروه آزمايش و گروه کنترل
منبع تغییرا

مجموع مجذورا

درجه آزادی

میانگین مجذورا

مقدار F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیش آزمون

0/10

0

0/10

1/011

1/11

1/111

گروه

83/10

0

83/10

00/81

1/110

1/111

خطا

663/81

11

0/61

نتايج جدول ( )6آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آموزش بالینی در مقايسه با
روش سنتی بر آشنايی دانشجومعلمان با مديريت کالس درس و محتوای آموزشی در گروه-
های آزمايش و کنترل ،در مرحله پس آزمون ،نشان میدهد مقدار  Fبدست آمده برابر با
 00/81است که بین گروه آزمايش و کنترل در سطح اطمینان  00درصد تفاوت معنادار میباشد
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( .)P>1/10همچنین اندازه اثر آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر آشنايی
دانشجومعلمان با مديريت کالس درس و محتوای آموزشی  11/1درصد بوده است .بر اين
اساس و با توجه به باالتربودن میانگین نمرات گروه آزمايش در پسآزمون ،میتوان نتیجه
گرفت که آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر آشنايی دانشجومعلمان با مديريت کالس
درس و محتوای آموزشی مؤثر بوده است.
سوال سوم :آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر آشنايی دانشجومعلمان با تبادل
تجارب و بازانديشی فعالیتها تأثیرگذار بوده است؟
جدول :0نتايج تحلیل کواريانس مقايسه آشنايی دانشجومعلمان با تبادل تجارب و بازانديشی در گروه آزمايش وگروه کنترل
مقدار F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیش آزمون

0/10

0

0/10

0/11

1/60

1/106

گروه

61/10

0

61/10

0/13

1/116

1/001

خطا

610/61

11

6/01

منبع تغییرا

مجموع مجذورا

درجه آزادی

میانگین مجذورا

نتايج جدول ( )0آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آموزش بالینی در مقايسه با
روش سنتی بر آشنايی دانشجومعلمان با تبادل تجارب و بازانديشی فعالیتها در گروههای
آزمايش و کنترل ،در مرحله پس آزمون ،بیانگر ايناست مقدار  Fبدست آمده برابر با 0/13
است که بین گروه آزمايش و کنترل در سطح اطمینان  00درصد تفاوت معنادار میباشد
( .)P>1/10همچنین اندازه اثر آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر آشنايی
دانشجومعلمان با تبادل تجارب و بازانديشی فعالیتها  00درصد بوده است .بر اين اساس و
با توجه به باالتربودن میانگین نمرات گروه آزمايش در پسآزمون ،میتوان نتیجه گرفت که
آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر آشنايی دانشجومعلمان با تبادل تجارب و بازانديشی
فعالیتها مؤثر بوده است.
سوال چهارم :آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر دانش محتوايی و عملی
دانشجومعلمان تأثیرگذار بوده است؟

121

فصلنامه مطالعات برنامه درسی ،شماره  ،36سال شانزدهم ،زمستان 0011
جدول : 5نتایج تحلیل کواریانس جهت مقایسه دانش محتوایی و عملی دانشجومعلمان در گروه آزمایش وگروه کنترل
منبع تغییرا

مجموع مجذورا

درجه آزادی

میانگین مجذورا

مقدار F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیش آزمون

01/68

0

01/68

1/10

1/11

1/130

گروه

00/11

0

00/11

01/10

1/110

1/030

خطا

111/10

11

6/18

نتايج جدول ( )1آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آموزش بالینی در مقايسه با
روش سنتی بر دانش محتوايی و عملی دانشجومعلمان در گروههای آزمايش و کنترل ،در
مرحله پس آزمون ،بیانگر اينست مقدار  Fبدست آمده برابر با  01/10است که بین گروه
آزمايش و کنترل در سطح اطمینان  00درصد تفاوت معنادار میباشد ( .)P>1/10همچنین
اندازه اثر آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر دانش محتوايی و عملی دانشجومعلمان
 03درصد بوده است .بر اين اساس و با توجه به باالتربودن میانگین نمرات گروه آزمايش در
پسآزمون ،میتوان نتیجه گرفت که آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر دانش محتوايی
و عملی دانشجومعلمان مؤثر بوده است.
سوال پنجم :آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر دانش موضوعی و عمومی
دانشجومعلمان تأثیرگذار بوده است؟
جدول :3نتايج تحلیل کواريانس جهت مقايسه دانش موضوعی و عمومی دانشجومعلمان در گروه آزمايش وگروه کنترل
منبع تغییرا

مجموع مجذورا

درجه آزادی

میانگین مجذورا

مقدار F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیش آزمون

6/11

0

6/11

1/018

1/66

1/10

گروه

08/01

0

08/01

13/11

1/110

1/113

خطا

181/61

11

6/16

نتايج جدول ( )3آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آموزش بالینی در مقايسه با
روش سنتی بر دانش موضوعی و عمومی دانشجومعلمان در گروههای آزمايش و کنترل ،در
مرحله پس آزمون ،بیانگر اينست مقدار  Fبدست آمده برابر با  13/11است که بین گروه
آزمايش و کنترل در سطح اطمینان  00درصد تفاوت معنادار میباشد ( .)P>1/10همچنین
اندازه اثر آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر دانش موضوعی و عمومی دانشجومعلمان
 11/3درصد بوده است .بر اين اساس و با توجه به باالتربودن میانگین نمرات گروه آزمايش در
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پسآزمون ،میتوان نتیجه گرفت که آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر دانش موضوعی
و عمومی دانشجومعلمان مؤثر بوده است.
سوال ششم :آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی بر آشنايی دانشجومعلمان با محیط
فیزيکی مدرسه ،کالس درس و تأثیرات آن بر فراگیر تأثیرگذار بوده است؟
جدول :1نتايج تحلیل کواريانس جهت مقايسه آشنايی دانشجومعلمان با محیط فیزيکی مدرسه ،کالس درس در گروه آزمايش
و گروه کنترل
منبع تغییرا

مجموع مجذورا

درجه آزادی

میانگین مجذورا

مقدار F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیش آزمون

1/111

0

1/111

1/110

1/81

1/110

گروه

31/06

0

31/06

00/10

1/110

1/011

خطا

611/31

11

0/30

نتايج جدول ( )1آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آشنايی دانشجومعلمان با
محیط فیزيکی مدرسه ،کالس درس و تأثیرات آن بر فراگیر در گروههای آزمايش و کنترل ،در
مرحله پس آزمون ،بیانگر اينست مقدار  Fبدست آمده برابر با  00/10است که بین گروه
آزمايش و کنترل در سطح اطمینان  00درصد تفاوت معنادار میباشد ( .)P>1/10همچنین
اندازه اثر آشنايی دانشجومعلمان با محیط فیزيکی مدرسه ،کالس درس و تأثیرات آن بر فراگیر
 01/1درصد بوده است .بر اين اساس و با توجه به باالتربودن میانگین نمرات گروه آزمايش در
پسآزمون ،میتوان نتیجه گرفت که آشنايی دانشجومعلمان با محیط فیزيکی مدرسه ،کالس
درس و تأثیرات آن بر فراگیر مؤثر بوده است.
سوال هفتم :آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی تفکر بر بازانديشی فکورانه
دانشجومعلمان در تجربیات خود تأثیرگذار بوده است؟
جدول :8نتايج تحلیل کواريانس جهت مقايسه تفکر بر بازانديشی فکورانه دانشجومعلمان در
تجربیات خود در گروه آزمايش وگروه کنترل
مقدار F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیش آزمون

1/030

0

1/030

1/030

1/38

1/111

گروه

66/00

0

66/00

00/80

1/110

1/066

خطا

101/80

11

1/81

منبع تغییرا

مجموع مجذورا

درجه آزادی

میانگین مجذورا
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نتايج جدول ( )8آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آموزش بالینی در مقايسه با
روش سنتی تفکر بر بازانديشی فکورانه دانشجومعلمان در تجربیات خود در گروههای آزمايش
و کنترل ،در مرحله پس آزمون ،بیانگر اينست مقدار  Fبدست آمده برابر با  00/80است که بین
گروه آزمايش و کنترل در سطح اطمینان  00درصد تفاوت معنادار میباشد (.)P>1/10
همچنین اندازه اثر تفکر بر بازانديشی فکورانه دانشجومعلمان در تجربیات خود  06درصد بوده
است .بر اين اساس و با توجه به باالتربودن میانگین نمرات گروه آزمايش در پسآزمون ،می-
توان نتیجه گرفت که آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی تفکر بر بازانديشی فکورانه
دانشجومعلمان در تجربیات خود مؤثر بوده است.
سوال هشتم :آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی تفکر بر رشد مهارتهای انتقادی
دانشجومعلمان تأثیرگذار بوده است؟
جدول :0نتايج تحلیل کواريانس جهت مقايسه تفکر بر رشد مهارتهای انتقادی دانشجومعلمان در گروه آزمايش وگروه کنترل
مقدار F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیش آزمون

1/10

0

1/10

1/10

1/61

1/111

گروه

08/10

0

08/10

8/80

1/110

1/016

خطا

016/01

11

1/11

منبع تغییرا

مجموع مجذورا

درجه آزادی

میانگین مجذورا

نتايج جدول ( )0آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آموزش بالینی در مقايسه با
روش سنتی تفکر بر رشد مهارتهای انتقادی دانشجومعلمان در گروههای آزمايش و کنترل،
در مرحله پس آزمون ،بیانگر اينست مقدار  Fبدست آمده برابر با  8/80است که بین گروه
آزمايش و کنترل در سطح اطمینان  00درصد تفاوت معنادار میباشد ( .)P>1/10همچنین
اندازه اثر تفکر بر رشد مهارتهای انتقادی دانشجومعلمان 01درصد بوده است .بر اين اساس و
با توجه به باالتربودن میانگین نمرات گروه آزمايش در پسآزمون ،میتوان نتیجه گرفت که
آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی تفکر بر رشد مهارتهای انتقادی دانشجومعلمان مؤثر
بوده است.
سوال نهم :آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی تفکر بر تجزيه و تحلیل مسائل از
زوايای مختلف توسط دانشجومعلمان تأثیرگذار بوده است؟
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جدول :01نتايج تحلیل کواريانس (مقايسه تفکر بر تجزيه و تحلیل مسائل از زوايای مختلف در گروه آزمايش و گروه کنترل)
مقدار F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیش آزمون

1/810

0

1/810

1/011

1/30

1/111

گروه

81/10

0

81/10

01/01

1/110

1/030

خطا

063/10

11

1/33

منبع تغییرا

مجموع مجذورا

درجه آزادی

میانگین مجذورا

نتايج جدول ( )01آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آموزش بالینی در مقايسه با
روش سنتی تفکر بر تجزيه و تحلیل مسائل از زوايای مختلف توسط دانشجومعلمان در گروه-
های آزمايش و کنترل ،در مرحله پس آزمون ،بیانگر اينست مقدار  Fبدست آمده برابر با
 01/01است که بین گروه آزمايش و کنترل در سطح اطمینان  00درصد تفاوت معنادار
میباشد ( .)P>1/10همچنین اندازه اثر تفکر بر تجزيه و تحلیل مسائل از زوايای مختلف
 03درصد بوده است .بر اين اساس و با توجه به باالتربودن میانگین نمرات گروه آزمايش در
پسآزمون ،میتوان نتیجه گرفت که آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی تفکر بر تجزيه و
تحلیل مسائل از زوايای مختلف توسط دانشجومعلمان مؤثر بوده است.
سوال دهم :آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی تفکر بر توانايی دانشجومعلمان در
ارزيابی از فعالیتهای خود و بازانديشی و بازنگری آنها تأثیرگذار بوده است؟
جدول :00نتايج تحلیل کواريانس جهت مقايسه ارزيابی از فعالیتهای خود و بازانديشی و
بازنگری آنها در گروه آزمايش وگروه کنترل
مقدار F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیش آزمون

0/11

0

0/11

1/011

1/16

1/111

گروه

010/10

0

010/10

00/86

1/110

1/066

خطا

331/11

11

8/18

منبع تغییرا

مجموع مجذورا

درجه آزادی

میانگین مجذورا

نتايج جدول ( )00آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آموزش بالینی در مقايسه با
روش سنتی تفکر بر توانايی دانشجومعلمان در ارزيابی از فعالیتهای خود و بازانديشی و
بازنگری آنها در گروههای آزمايش و کنترل ،در مرحله پس آزمون ،بیانگر اينست مقدار F
بدست آمده برابر با  00/86است که بین گروه آزمايش و کنترل در سطح اطمینان  00درصد
تفاوت معنادار میباشد ( .)P>1/10همچنین اندازه اثر ارزيابی از فعالیتهای خود و بازانديشی
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و بازنگری آنها 06درصد بوده است .بر اين اساس و با توجه به باالتربودن میانگین نمرات
گروه آزمايش در پسآزمون ،میتوان نتیجه گرفت که آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی
تفکر بر توانايی دانشجومعلمان در ارزيابی از فعالیتهای خود و بازانديشی و بازنگری آنها
مؤثر بوده است.
سوال یازدهم :آيا آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی تفکر بر توانايی دانشجومعلمان در
توسعهی مهارتهای تدريس تأثیر موثری دارد؟
جدول :01نتايج تحلیل کواريانس جهت مقايسه توانايی دانشجومعلمان در توسعهی مهارتهای
تدريس در گروه آزمايش وگروه کنترل
مقدار F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیش آزمون

0/18

0

0/18

1/006

1/61

1/106

گروه

068/80

0

060/80

00/68

1/110

1/011

خطا

106/03

11

0/31

منبع تغییرا

مجموع مجذورا

درجه آزادی

میانگین مجذورا

نتايج جدول ( )01آزمون تحلیل کواريانس برای مقايسه نمرات آموزش بالینی در مقايسه با
روش سنتی تفکر بر توانايی دانشجومعلمان در توسعهی مهارتهای تدريس در گروههای
آزمايش و کنترل ،در مرحله پس آزمون ،بیانگر اينست مقدار  Fبدست آمده برابر با 00/68
است که بین گروه آزمايش و کنترل در سطح اطمینان  00درصد تفاوت معنادار میباشد
( .)P>1/10همچنین اندازه اثر توسعهی مهارتهای تدريس 01/1درصد بوده است .بر اين
اساس و با توجه به باالتربودن میانگین نمرات گروه آزمايش در پسآزمون ،میتوان نتیجه
گرفت آموزش بالینی در مقايسه با روش سنتی تفکر بر توانايی دانشجومعلمان در توسعه
مهارتهای تدريس مؤثر بوده است.
بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش بالینی بر رشد حرفهای دانشجومعلمان دانشگاه
فرهنگیان در طی دوره کارورزی بود .نتايج حاکی از آن بود که آموزش بالینی باع

افزايش

شاخصهای رشد حرفهای دانشجومعلمان در ابعاد مختلف از جمله مهارتهای تدريس،
مديريت کالس درس ،آشنايی با مشکالت دانشآموزان ،ارزيابی دانشجومعلمان از فعالیتهای
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خود و بازانديشی و بازنگری ،گسترش مهارتهای انتقادی و غیره در مرحله پس آزمون شده
است .اين يافتهها نشان میدهد که رويکرد متمرکز بر آموزش بالینی اين قابلیت را دارد که با
افزايش آگاهی دانشجو ،توسعه و تقويت مهارتهای تدريس و کالسداری به دانشجومعلمان
اين امکان را بدهد تا آمادگی الزم را جهت ورود به حرفه معلمی کسب نمايد .به کارگیری اين
نوع آموزش ،دانشجومعلمان را در موقعیتی قرار میدهد که مسائل کالس و مدرسه را از طريق
انديشه ،کاوش و بح

و گفتگو و حل مساله به مدد حضور اساتید متخصص و تیم بالینی

بیاموزد .نتايج اين پژوهش همسو با نتايج به دست آمده از پژوهشهای مشابه از جمله نتايج
پژوهش زيخنر )1101( 0و دارلینگ هاموند ( )1100است .نتايج پژوهش اين محققین نشان داد
که سطح کیفی مدارس ،تعداد دفعات و کیفیت راهنمايیها ،سرپرستیها و نظارتها ،میزان
ارتباط میان تجربیات بالینی و ساير قسمتهای برنامه آمادهسازی و میزان کلی نظارت بر
کیفیت تجربیات ،در حین برنامه و پس از آن به صورت چشمگیری بر رشد حرفهای
دانشجومعلمان تأثیرگذار میباشد .کانروی و همکاران ( )1106و ايونز آندريسا و

همکاران1

( )1100سی واکوماران و همکاران )1100( 6نیز يکی از فاکتورهای مهم در اجرای مدل
آموزش بالینی را حضور مداوم پرسنل دانشگاهی در محیط مدرسه و همکاری نزدي

با

معلمان مدارس می دانند که موجب متفاوت شدن اين رويکرد نسبت به ساير رويکردها شده و
ي

محیط آموزشی تعاملی را شکل خواهد داد.
در اين مطالعه دانشجومعلمان کارورز گروه آزمايش ،عالوه بر معلمان راهنمای مدارس از

اساتید و اعضای تیم بالینی به عنوان معلم راهنما سود میبردند .از آنجا که اين دسته از افراد
ارتباط نزديکی با دانشجومعلمان کارورز برقرار مینمودند با آرامش و بدون اضطراب مشکالت
يادگیری خود را در حوزه استدالل آموزشی برطرف مینمودند .در اين ارتباط ،ماری و
همکاران )1110( 0بیان نمودهاند که به جای نظارت و بازخورد دقیق اساتید بر دانشجويان،
معلمان راهنما میتوانند در جريان برگزاری سمینارها و ارتباطهايی که بین آنها برقرار میگردد
با تأکید بر قدرت حاصل از همکاری و اعتماد متقابل ،موجب غلبه بر نگرانی دانشجويان از
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)
شوند .در اين راستا پژوهشگران پژوهش حاضر در طی فرايند اجرای اهداف اين پژوهش
دريافتند که اساتید به عنوان تسهیلگران آموزشی از اجرای کارورزی بدين صورت لذت می-
برند (هر چند که باور آنها به اين شیوه جديد به اندازهای نبود که بدون دغدغه مسئولیت
حضور بیشتر در مدارس را بپذيرند) .دانشجويان نیز ابراز مینمودند که اين نوع آموزش ،درک
آنها از وظايف و نقش خود در مدارس را بهبود بخشیده و انگیزه آنها را برای حضور در
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
مسئولیتشان در قبال دانشجومعلم و وجود تعداد زياد دانشجومعلم ،به دلیل برنامهريزی منظم
فعالیتهای هر ي

از اعضای تیم بالینی و نظارت مديران مدارس بر فعالیتهای آموزشی

معلمان در ارتباط با دانشجويان و مهمتر از همه برگزاری دورههای آموزشی توسط اساتید
دانشگاه در مدارس به خوبی با دانشگاه همکاری الزم را مینمايند .يافتههای مطالعه دارلینگ
هاموند ( )1100نیز نشان داد کارورزی با روش بالینی ،عالوه بر اينکه موجب بهبود قوه
قضاوت ،استدالل و ارزشیابی يادگیرندگان میشود ،به رشد حرفهای معلمان مدارس نیز کم
نموده و انگیزه الزم را در آنها جهت همکاری موثر با دانشگاه فراهم میآورد.
پژوهشگران در اجرای اين پژوهش با محدوديتهای روبرو بودند .از جمله محدوديتهای
اين مطالعه ناشی از عدم آشنايی دقیق اساتید با شیوههای آموزش بالینی و نهادينه شدن برنامه-
های آموزشی مبتنی بر فرايندهای موثر آموزشی در ساختار کارورزی در دانشگاه فرهنگیان و
هم چنین عدم باور اولیه برخی از اساتید و مسئولین اين دانشگاه به اثربخشی اين نوع آموزش
و همکاری نکردن با مجريان طرح بود .بر اين اساس و همچنین بر اساس نتايج حاصل از
پژوهش حاضر ،راهکارهايی را که بر اساس نتايج تحقیق و اجرای آزمايشی اين نوع آموزش
میتوان پیشنهاد نمود عبارتند از :تالش در جهت توسعه همکاری و ارتباط بیشتر بین اساتید
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
معلمان ،کاهش تعداد دانشجومعلمان تحت راهنمايی استادان راهنما ،نظارت دقیق استاد راهنما
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بر عملکرد دانشجومعلمان ،استفاده از چ

لیستهای استاندارد جهت ارزشیابی دقیق عملکرد

دانشجومعلمان و انتخاب شايسته معلمان راهنمای مدارس و غیره را نام برد .همچنین به منظور
توانمندسازی استادان و آشناسازی معلمان با اهداف و برنامههای دانشگاه ،برگزاری دورههای
بازآموزی و کارگاههای آموزشی پیشنهاد میشود .عالوه بر اينکه اعضای هیئت علمی دانشگاه،
جهت حمايت از داوطلبین معلمی ،زمان قابل توجهی را در مدارس وابسته به دانشگاه می-
گذرانند ،الزم است از فرصت پیش آمده استفاده نموده و در زمینه مسائل و مشکالت آموزشی،
کالس و مدرسه به پژوهش پرداخته و به پیشرفت مدارس و باال بردن سطح آموزش در کشور
نمايند .دانشگاهها میتوانند مسئولیت کار با مدارس خاص را به اعضای هیئت علمی

کم

واگذار کنند و اين کار را با توصیف شغل آنها و بررسی تداوم آن صورت دهند .اگر چه با
توجه به نتايج نکر شده و مقايسه يافتههای مطالعات انجام شده ،نقش تأثیرگذار برنامهی
آموزش بالینی در ارتقای صالحیت حرفهای مشخص میگردد اما اشاره به اين مسئله که آيا
استفاده از آموزش بالینی بر صالحیت برنامهها و برنامهريزیهای آموزش معلمی میتواند کلیه-
ی نقايص و ضعفهای آموزش کالسی

را برطرف نموده و به تمام نیازهای دانشجومعلمان

اعم از دانش و مهارت حرفهای پاسخ دهد ،بايستی مورد بح

قرار گیرد و نیازمند مطالعات و

پژوهشهای بیشتر در اين زمینه میباشد.
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