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  چكيده
آن  اندارد نزديك يا ازبه طوري كه به است ؛ياددهي متفاوت باشد يادگيري و يتواند در هر عرصهحاكم بر آموزش مي )جو( محيط :زمينه و هدف

محيط يادگيري يك  .تآموزشي اس يبرنامه محيط حاكم بردانشكده ها و روح و يبه منزله درسي و ياز برنامه آموزشي نمودي جو. ددور گرد
ديدگاه ه بررسي از اين مطالعهدف . باشديادگيري مي ينمودار ادراك دانشجو از محيط پيرامون خود در عرصه رفتاري است و يتعيين كننده
  .بود DREEMدر خصوص جو آموزشي بر اساس مدل دانشجويان 

از  دانشجوي علوم پزشكي با استفاده 148روي  1390مقطعي در دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال تحليلي توصيفي  ياين مطالعه: بررسي روش
ادراك دانشجو از توانايي  اساتيد، يادگيري، ؛هاي حيطه  داراي DREEMمدل جو آموزشي بر اساس  يبا استفاده از پرسشنامهو نمونه گيري خوشه اي 

- 101( تا حدودي مطلوب، )100-51(مطلوب نيمه، )50- 0(نامطلوب ؛گروهپنج امتياز پرسشنامه در  .انجام شدموزشي و محيط اجتماعي آ جو علمي،
  .گرفتمار توصيفي و استنباطي مورد تحليل قرار آه ها با استفاده از داد .شدطبقه بندي  )250-201(و بسيار مطلوب  )200-151( مطلوب ،)150

نيمه درصد  7/0 وتا حدودي مطلوب  درصد 4/28 ،درصد مطلوب 6/67 ،بسيار مطلوب درصد 4/3از ديدگاه دانشجويان در  جو آموزشي :يافته ها
تر  مطلوب دانشگاه را  جو آموزشي دانشجويان مذكر ).>05/0P( شاهده شدو جو آموزشي م بين جنسيت،معني داري ارتباط آماري . بود مطلوب
  .دانستند

دانشجويان مذكر ديدگاه مثبت تري به جو آموزشي دانشگاه نسبت به بود و اكثريت دانشجويان مطلوب از نظر جو آموزشي دانشگاه : نتيجه گيري
  .دانشجويان مونث داشتند

  ، دانشگاهعلوم پزشكي ي، دانشجو DREEMجو آموزشي، مدل: كليدي واژگان
  

  مقدمه 
  الش ـي تـمقطع ح وـر سطـي در هـبرنامه هاي آموزشدر    
اعتبار بخشي برنامه ها  )اخيرا و(ها رتبه بندي دانشگاه شودمي
   .)1(د گيرتوجه قرار  موسسات آموزشي مورد تاكيد و و

  
  
  
  

رزشيابي فعاليت هاي خود از موسسات آموزشي براي ا
هاي ارزشيابي فعاليت .كنندوتي استفاده ميهاي متفاابزار

  توجه در  هاي مورد تاكيد وياددهي از فعاليت يادگيري و
  
  
  
  

  دانشجوي پزشكي، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي گلستان -1
  مركز تحقيقات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستاندانشيار آموزش پرستاري، دكتري  -2
  دانشيار مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستاندكتري آموزش پرستاري، -3
 دانشگاه علوم پزشكي گلستاناستاد ، دكتري بيوشيمي -4
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زيرا تربيت نيروي انساني داراي . موسسات آموزشي است
 .صالحيت به ميزان زيادي وابسته به اين فرايند است تبحر و

يك به  عوامل زيادي در فرايند آموزشي نقش دارند كه هر
از ميان اين ها  .تواند بر يادگيري تاثير داشته باشندايي ميتنه

 برنامه هاي درسي و .بايد به معلم به عنوان انساني اشاره كرد
منابع الزم براي اجراي برنامه از ديگر عوامل تاثير گذار در 

 مهم تر از همه محيط و .يادگيري است فرآيند ياددهي و
به چگونگي اجراي  كه بيشتر فضاي حاكم بر يادگيري است

نگرش معلمان نسبت به يادگيري فرهنگ  برنامه هاي درسي،
نسبت به  ديدگاه دانشجو سازماني موسسه آموزشي، رفتاري و

  ط اجتماعي مربوط ـدرك وي از شراي يري وـمحيط يادگ
ين كننده در يمحيط حاكم بر فضاي آموزشي عامل تع .شودمي

ا رفتارهاي منجر به زير ؛ايجاد انگيزه براي يادگيري است
يكي  ).1(كندپيشرفت تحصيلي را تقويت مي يادگيري بهتر و

گيري محيط آموزشي از ابزارهاي تشخيصي در اين زمينه اندازه
تواند محيط حاكم بر آموزش مي جو و .و فضاي آموزش است

به طوري كه به  ياددهي متفاوت باشد در هر عرصه يادگيري و
) Climate(جو يا اتمسفر .دن دور گردآ استاندارد نزديك يا از

 محيط حاكم بر روح و يبه منزله درسي و يتظاهري از برنامه
محيط يادگيري يك  .آموزشي است يبرنامه دانشكده ها و

نمودار ادراك دانشجو از محيط  رفتاري است و يتعيين كننده
 اين درك و. ديادگيري مي باش يپيرامون خود در عرصه

 موفقيت وي در امر از پيشرفت تحصيلي ونگرش دانشجو 
 يادگيري تعامل ميان استاد و. )2(سزايي دارد هيادگيري تاثير ب

 مي ويدانشجو است كه منجر به تغييرات رفتاري نسبتا دا
نگرش  و مهارت، دانش، يدر سه حيطه دانشجو پايدار در

يادگيري فرايندي پيچيده است كه در آن عوامل  .شودمي
محيط حاكم بر آموزش در اين  زمينه و .نقش دارندگوناگوني 

در يك محيط آموزشي طرح يك  .فعاليت ها تاثير گذار است
اما در يك  ،دانشجو تحقير كننده باشد برايتواند سوال مي

 تواند چالش برانگيز ومحيط ديگر طرح همان سوال مي

  جو آموزشي  دـسر مي رـبه نظ). 3(گيري باشدمحرك ياد
 اين دانستنبنابر باشد؛ تاثيرگذار دانشجو در آموزشتواند مي

 لوم پزشكي در مورد جو آموزشي كهديدگاه دانشجويان ع
دانشگاه  ولينوباشد نياز مسفيت آموزش ميتاثيرگذار بر كي

با هدف تعيين ديدگاه فراگيران در خصوص  اين مطالعه .است
انشگاه علوم در د DREEMجو آموزشي بر اساس مدل 

  .جرا شدا 1390 ستان در سالپزشكي گل
  

  بررسيروش 
مقطعي با استفاده از ابزار  تحليلي توصيفي اين پژوهشدر    

 Dundee Ready تعديل شده سنجش محيط آموزشي داندي

Educational Environment Measure (DREEM)  محيط
ديدگاه  آموزشي حاكم بر دانشگاه علوم پزشكي گلستان از

مامايي و  -پرستاري پزشكي، يكدهدانشسه در دانشجو  148
پرسشنامه اي واجد دو بخش . بررسي شدپيراپزشكي 

 قوميت، مقطع تحصيلي، ،يتجنس ؛اطالعات جمعيت شناسي
به صورت سوال اختصاصي  50 رشته تحصيلي و دانشكده،

؛ حيطه پنجدر  ايگزينه پنجفهرست درجه بندي شده 
جو  ،علمي ادراك دانشجو از توانايي اساتيد، يادگيري،

 در براي تسهيل. تاس محيط اجتماعي آموزشي آموزشي و
ي در ياصالحات جز درك بهتر مطالعه كنندگان پرسشنامه،

هر سوال لحاظ در اللفظي  تحت به صورت معاني يترجمه
گزينه فهرست پنج اساس  بيشينه امتياز پرسشنامه بر .گرديد

 .دبو 250مجموع سواالت امتياز  درجه بندي شده براي
 5 بسيار مطلوب ؛گزينه هاي فهرست درجه بندي شده شامل

از، نيمه امتي 3حدودي مطلوب  امتياز، تا 4 مطلوب ،امتياز
 4 سواالت( هشت سوال .بود 1امتياز نامطلوب و  2مطلوب 

از  .بودندمفهوم منفي داراي  )48، 39،  35 ، 25، 17،  9،  8،
 وضوعبه اين م در هنگام امتياز دهي به اين سواالتاين رو 

گزينه ها بر عكس اين امتياز دادن به  يدقت شد كه نحوه
واالت ـتوجه به تعداد س با هر حيطه و در. بودساير سواالت 
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حداكثر  ،اي مربوطـه هـبراي گزين اـر امتيازهـداكثـح و
ل ـذي صورتبه  DREEMدل ـاس مـه بر اسـامتياز هر حيط

  :دـه شـمحاسب
 ،1،7،13،16،20( ازـامتي 60 داكثرـح وال باـس 12ري ـادگيـي

ثر ـداكـا حـوال بـس 11د ـاتيـاس ،)22،24،25،38،44،47،48
ادراك  ، )40،50 ،2،6،8،9،18،29،32،37،39( ازـامتي 55
 40ثرـداكـوال با حـس 8ود ـي خـايي علمـو از توانـجـدانش

 12ي ـوزشـآم وــج ،)5،10،21،26،27،31،41،45(از ـمتيا
 ،11،12،17،23،30،33،34(از ـتيـام 50اكثروال با حدـس

 7ي ـوزشـمآي ـاعـط اجتمــمحيو  )43،49، 35،36،42
 .)3،4،14،15،19،28،46( ازـامتي 35ثر ـداكـا حـوال بــس
 زارــاي ابـاس راهنمــر اســب هـامـرسشنـي پـلـاز كـامتي

 وبـلـه مطــنيم ،)50-0( وبـلـامطـروه نـگج ــپندر 
 وبـمطل ،)150- 101( وبـلـدودي مطـا حــت ،)51-100(
دي ـقه بنــطب )250- 201(وب ــار مطلـو بسي) 151-200(
و ـجـدانش 20روي ه ـك يـاتـدمـمق يهـعـطالــمدر  .دـش
ورت ـص هـرسشنامـي پــايـايـپي ـررسـبور ـه منظـب
ه ـب 75/0 اخـرونبـاي كـفـگي آلـب همبستــضري تـرفـگ

وري ــار صـود اعتبـبن بهــچنيـهم .دـدست آم
 ا،ــويـات گـدمـمق يهــيق اراـريـه از طـامــرسشنـپ
رآورده ـواالت بــاي سـوانـپ خـايـت ب وـاســرتيب منــت
ب ـريـضي ـاهـي عربشـسلطان يهــالعـدر مط .دـش
د ـزارش شـگ 77/0ات ـل سوالـدر ك اخـرونبـاي كـفـآل
 T-testاري ـاي آمـه ونــزمآاده از ــا استفـبا ـداده ه). 4(

رار ـل قـتحليورد ـم  Regression و x2و ANOVAل ـمستق
  .رفتـگ
  

  يافته ها
. دـث بودنـونـم انـيوـدانشج از) نفر 102(د ـدرص 9/68   

رافيك و ـات دموگـك مشخصـي يارهـدر جدول شم
راف ـن و انحـانگيـمي .تـاس دهـمآان ـويـدانشجي ـلـصيـتح

اه ــدگــاه از ديـگــي دانشــوزشـو آمــيار جـمع
از ـن امتيـميانگي يهـمقايس .بود 20/16±30/21انـويـدانشج

 رـذكـويان مـاه دانشجـدگـاه از ديـي دانشگـو آموزشـج
 44/159±57/18ث ـونـان مـويـجـشـا دانـب 53/26±91/161
ان داد ـعني داري را نشـاوت مـي تفـون تـاده از آزمـفـا استـب
)009/0=P.(  
اه ـدگـونث ديـبت به دانشجويان مـر نسـويان مذكـانشجد
ن ـبي. دـاه داشتنـي دانشگـت تري نسبت به جو آموزشـمثب

ا ـان بـاه دانشجويـاه از ديدگـي دانشگـميانگين جو آموزش
ل و ـت تاهـت، وضعيـوميـك؛ قـوگرافيـاي دمـرهـمتغي

رم ـلي و تـتحصي يهـي؛ رشتـاي اموزشــن متغيرهـهمچني
ده ـاري ديـي دار آمـاوت معنــان تفـلي دانشجويـحصيت

ده از ـازات كسب شـار امتيـراف معيـن و انحـميانگي. دـنش
و ـري جـوزه يادگيـي؛ حـه جو آموزشـگان وزه پنجـح

 55د از ـوزه اساتيـح ، 34/37±19/6از ـامتي 50آموزشي از 
ايي وانـان از تـويـوزه ادراك دانشجـح ،08/35±41/5از ـامتي
 50حوزه جو آموزشي از  ،75/26±21/4امتياز  40ي از ـعلم
 35ي از ـط اجتماعـوزه شرايـو ح 01/39±63/5از ـامتي
از ـدول دو امتيـدر ج. دـه دست آمـب 02/22±64/3از ـامتي
ج حوزه ان به تفكيك آورده ـل جو آموزشي دانشگاه و پنـك

  .شده است
 يهـج حيطــاز پن دـدهيـان مـدول دو نشـه جـور كـانطـهم
ي ـوزشـو آمـن و جـد كمتريـوزه اساتيـوزشي؛ حـو آمـج

) هـدول سـج (ا ـهداده .ودـب نمـاز را كسـن امتيـريـبيشت
اه ـدگـي از ديـوزشـو آمــج هـك تــد آن اســويـم

د ـدرص 6/67، لوبـار مطــد بسيـدرص 4/3ان در ـويـدانشج
درصد  7/0 وب وـلـدودي مطـا حـد تـدرص 4/28 وب،ـمطل
ت و ـن جنسيــاري بيـاط آمـارتب. تـوده اسـوب بـه مطلـنيم
ان ـويـجـدانش. )>05/0P( ودـدار بيـنـمعي ـوزشـو آمـج
  تر  وبـلـاه را  مطـگـي دانشــوزشـو آمـر جـذكـم
  .دـنـدانستيـم
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  مشخصات دموگرافيك و تحصيلي دانشجويان علوم پزشكي: 1جدول 
  )درصد(فراواني نسبي  مطلقفراواني متغير  

  1/31 46 مذكر يتجنس
  9/68 102 مونث

  2/64 95 فارس قوميت
  3/24 36 تركمن

  5/11 17 سيستاني
  9/91 136 مجرد تاهل

  1/8 12 متاهل

 رشته

  5/9 14 پزشكي
  8/35 53 پرستاري و مامايي

  7/54 81 پيراپزشكي
  75 111 كارشناسي مقطع

  5/11 17 شدكارشناسي ار
  5/13 20 دكتري

  
  دانشجويان علوم  پزشكي از ديدگاه امتياز كل جو آموزشي پنج  حوزه و ميانگين و انحراف معيار : 2جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  حيطه ها
  19/6  34/37  يادگيري 

   41/5  08/35  اساتيد 
   21/4  75/26  توانايي علمي 

  63/5  01/39  آموزشي 
  64/3  02/22  اجتماعي  

  30/21  20/160   جو آموزشي دانشگاهنمره كل 

  
  علوم پزشكي  دانشگاه بر اساس ديدگاه دانشجويان يجو آموزش:  3جدول 

  )درصد(فراواني نسبي فراواني مطلق جو آموزشي
  4/3  5 بسيار مطلوب

  6/67  100  مطلوب
  4/28  42 تاحدودي مطلوب

  7/0  1  نيمه مطلوب
  0  0  نامطلوب

  100  148 جمع
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هاي جو آموزشي دانشگاه از ديدگاه دانشجويان برخي از گويه
بيشترين امتياز ميانگين و برخي كمترين ميانگين را به خود 

در جدول چهار، ميانگين بيشترين وكمترين . اختصاص دادند
اطمينان از قبولي،  .امتيازات جو آموزشي آورده شده است

اساتيد متخصص و زندگي اجتماعي و دوستان خوب داشتن، 

آن ها  يكالس آرام از گويه هايي بود كه دانشجويان در باره
استاد محوري، تكيه بر محفوظات و . ديدگاه مثبت تري داشتند

لذت نبردن از درس و دانشگاه و وضعيت نامطلوب خوابگاه 
از گويه هايي بود كه دانشجويان ديدگاه منفي تري نسبت به 

  .آن داشتند
  

  علوم پزشكي گويه هاي جو آموزشي در دانشجويانامتياز بيشترين و كمترين گين ميان: 4جدول 

ميانگين   گويه ها 
انحراف 

  معيار 
  بيشترين

  و كمترين 
  +  77/0  28/4  .مطمئنم كه امسال قبول مي شوم
  +  74/0  95/3  .زندگي اجتماعي من خوب است

  +  02/1  75/3  .من دوستان خوبي در اين دانشگاه دارم
يد از توانايي خوبي براي مهارت هاي ارتباطي با اسات

  .بيماران برخوردارند
61/3  92/0  +  

  +  78/0  58/3  .شرايط كالس در طي ارائه درس آرام است
  +  71/0  55/3  .اساتيد داراي معلومات هستند

  +  95/0  52/3  .من از نظر اجتماعي در كالس احساس راحتي مي كنم
  +  0.96  3.50  .داراي صبر و حوصله هستند اساتيد در برخورد با بيماران،

  -  99/0  41/2  .آموزش بيشتر از معمول استاد محوري است
  -  85/0  45/2  . آموزش تاكيد زيادي بر محفوظات دارد
  -  1.06  2.56  .خسته تر از آنم كه از كالس لذت ببرم

دانشجوياني كه دچار اضطراب مي شوند از حمايت خوبي 
  .برخوردارند

58/2  96/0  -  

اساتيد خود محور هستند و از موضع قدرت در كالس 
  .حاضر مي شوند

70/2  06/1  -  

  -  18/1  72/2  .تجربيات كسب شده در اين دانشگاه نااميد كننده است
  -  39/1  76/2  .محل زندگي ام انسان را به وجد مي آورد

  
  بحث

در اين مطالعه از پرسشنامه سنجش آمادگي محيط آموزشي    
براي شناسايي محيط آموزشي دانشگاه  )DREEM( داندي

 حاضر يمطالعه هايداده. علوم پزشكي گلستان استفاده شد

 درصد 6/67 در دانشجويان ديدگاه از آموزشي جو داد نشان
 يكمترين امتيازات مربوط به حيطه. است بوده مطلوب موارد

مطالعات اندكي در كشور به بررسي جو  .اساتيد بوده است
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ي دانشگاه ها پرداخته است و پژوهش حاضر نيز  از آموزش
وص ـه در خصـي كـمحققان. تـه اسـز توجياين جهت حا

كنند در كانادا براي آموزشي فعاليت مي شناسي موسسات جو
 از از ادراك دانشجويان دست يافتن به پاسخ اين سوال كه آيا

 موسسه ريزي برنامه براي توانمي الايده آموزشي محيط
نمود،  استفاده منابع چگونگي به كار گيري  زشي وآمو

 روز به يك را طي داندي يادگيري محيط سنجش يپرسشنامه
پرسش  هاآن دادند و از دانشجوي سال اول، دوم و سوم  342

 محل تحصيل شان چگونه باشد دانشگاه دارند دوستشد كه 
 فاصله توانست  داندي يپرسشنامه .خواهندمي چيزي چه يا

 كه داشتند دوست دانشجويان آنچه و داشتند هاآن آنچه بين
علي رغم قدرت اين ابزار ). 5(دهد  نشان را باشد داشته وجود

هاي رسد كه حيطهبعيد به نظر مي ،در سنجش جو آموزشي
DREEM  از هم مستقل باشند و بيش از اين كه سنجش يك

محيط باشد بيشتر سنجش انگيزش كلي و نگرش يادگيري 
دانشجوي  282كه روي اي مطالعه). 1(انشجويان استد

دوم در خصوص معني و ارزش تجربيات سال پزشكي سال 
 Course(ارزش درس  ياول پزشكي با استفاده از سياهه

Valuing Inventory( بين ارزش يك نشان داد  ،صورت گرفت
و اعتماد به نفس باالتر با انگيزه  )مونث بودن( درس، جنسيت

ارتباط معني دار وجود  DREEMو نمرات باالتر  يادگيري 
به عبارتي صفات فردي و انتظارات فراگير در ارزش . دارد

و  ي وارمامطالعه در ).6(گذاري براي دروس دخيل است
پرسشنامه به   دانشجوي پزشكي سال آخر 206، همكاران

تغييرات آموزشي كه در در خصوص   DREEMتعديل شده 
شان آموزشي زنان و زايمان  يبرنامه دراخير  يهشت هفته

از  139امتياز كلي به دست آمده  .ندادرخ داده بود، پاسخ د
و تفاوت معني داري نيز بين بود ) درصد 70معادل ( 200

تفاوت امتيازات  .يافت نشد جو آموزشيحيطه هاي مختلف 
بين هشت مركز آموزشي درماني مورد بررسي نيز معني دار 

 حيطه از دانشجويان برداشت به مربوط متيازا كمترينو  نبود

 4/3حاضر  بررسيدر  .)1( بود اجتماعي يآموزش و حيطه
دانشگاه جو آموزشي درصد دانشجويان بر اين باور بودند كه 

 ينسخه با استفاده از در مطالعه اي. استبسيار مطلوب 
جو  در مورد دانشجو 297نظر  DREEMنامه شاسپانيايي پرس

 اساتيد و محيط اجتماعي دانشگاه ،موزشيهارت آم يادگيري،
درسي، نيروي  يبه دنبال تغييرات اعمال شده در برنامه

نظر دانشجويان در مورد  .شدبررسي ها پرسنلي و زير ساخت
جو آموزشي مثبت بوده اما محيط اجتماعي دانشگاه كمتر 

 ).3(بود مايت دانشجويان نيازمند توجه بيشتريو حمساعد 
وزشي اثر مهمي بر يادگيري دانشجويان و فعاليت محيط آم

سنجش محيط يادگيري  يهاي يادگيري آنان دارد و پرسشنامه
در . داندي ابزار مهمي براي ارزيابي محيط آموزشي است

ه را ب 35از  02/22حاضر حيطه اجتماعي ميانگين  يمطالعه
اساتيد و ادراك دانشجويان از  يحيطه و خود اختصاص داد

يك كنگره در . ارزيابي شد نامساعدايي علمي خود توان
متفاوت از سراسر  يدانشجو از يازده دانشكده 204دانشجويي 

 .هاي خود را ارزيابي كردندتركيه محيط آموزشي دانشكده
 55نسبت به  Ondokuz Mayısدانشجو از دانشكده  149

محيط  ،دانشجويي كه از ساير دانشكده هاي تركيه بودند
خود را به طور مثبت تري ارزيابي كردند در كل هر  يادگيري

 .)7(دو گروه ديدگاه خوبي به محيط هاي مورد سوال داشتند
جو آموزشي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان از در بررسي 

دانشجويان پرستاري با استفاده از پرسشنامه  200ديدگاه
DREEM  بيشترين . به دست آمد 200از  3/114امتياز كل
بوط به ادراك دانشجويان از جو يادگيري و كمترين نمره مر

در  . نمره مربوط به برداشت آنها از جو آموزشي بوده است
دانشجويان مذكر جو آموزشي دانشگاه را حاضر  يمطالعه
در حالي كه در بررسي انجام شده در  ؛دانستندتر ميمطلوب

دانشجويان مونث ديدگاه  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
تري نسبت محيط آموزشي در مقايسه با دانشجويان  مثبت

شايد اين تفاوت ناشي از نمونه هاي مور مطالعه . مذكر داشتند
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در پژوهش حاضر تنوعي از دانشجويان مشاركت . باشد
رفسنجان تنها  يي كه در مطالعهـد در حالـه انـداشت

دانشجويان تازه . عه شدندـاري وارد مطالـدانشجويان پرست
در پژوهش فعلي  .)8(تري داشتنديز ديدگاه مثبتوارد ن

 .بوده است) 55از ( 08/35 دـاتيـاس يميانگين امتياز حيطه
وب است اما نسبت به ساير حيطه ـنسبتا خاگرچه اين امتياز 
 دلـاس مـاس رـب .ته استـن را داشـها كمترين ميانگي

DREEM  آموزشي را نشان  ف جوـضع توان نقاط قوت ومي
براي رسيدن به اين هدف بايد ميانگين هر سوال را به  داد و
ميانگين  كه وارديـم )8و9(ردـجداگانه حساب ك طور

 وـج بيشتر باشد نقاط قوت حقيقي يا 5/3 امتيازات آن
 23و ،6،10،18،19 ،2 ل سواالتـشام د وـآموزشي هستن

  .باشديـم
عف باشد نقاط ض 5/2مواردي كه ميانگين امتيازات آن كمتر از 

خوشبختانه سوالي كه اين امتياز را  د وـدهنحقيقي را نشان مي
 3تا  2مواردي كه امتياز بين  .تـشود نداـوج ،داشته باشد

شامل  ت شوند وـتقويي ـستايـكه ب دـهستن دارند مواردي
ي ـسواالت .است 50و 48 ،46، 35، 32، 25، 9، 3،4،8سواالت 
ط ـان شرايـر دانشجويـد از نظـكسب كردن 5/3تا  4كه امتياز 
ل ـسواالت را شام د و سايرـرضايت بخشي را دارن خوبي و

 1388ال ـسبررسي ديگري در داخل كشور در  .شودمي
در مورد جو آموزشي بخش  د راـاتياس ر ازـنف 53 ديدگاه

 چهاران، زنان و جراحي عمومي ـداخلي، كودك ايـه
اس ـان بر اسرـوم پزشكي ايـي دانشگاه علـان آموزشـبيمارست

ي قرار ـمورد ارزياب DREEMسوالي  35ر يافته ـپرسشنامه تغيي
امتياز، ميانگين امتيازات كسب شده  140از مجموع  .داده است

در هر سه حيطه جو و . بود) وضعيت بسيار مطلوب( 116
ن ميانگين ـفضاي آموزشي، اساتيد و يادگيري بيشتري

و كمترين آن  )2/64( ازات، مربوط به بخش كودكانـامتي
بود، اما آزمون آماري تنها در  )3/39( مربوط به بخش داخلي

و و فضاي آموزشي تفاوت معني داري را بين بخش ـمورد ج

ادان ـاستد كه ـنويسندگان اين مقاله بر اين اعتقادن .ها نشان داد
اختصاص و  دانندط يادگيري و ياددهي را مناسب ميـشراي

و آموزشي در بخش داخلي، ج يكمترين امتياز به حيطه
مشكل برقراري ارتباط مناسب ميان استاد و ناشي از احتماالً 

 محيط توأم با اضطرابو ايجاد يك  فراگيرنده در اين بخش
  .)4(است

اما است كرده هر چند اين مطالعه ديدگاه  اساتيد را ارزشيابي  
استاد محوري و  ي پرسشنامه مربوط بههاگويهيكي از 

عربشاهي  ير مطالعهد. استموزشي آمحيط اضطراب در 
 اضطراب ارزيابي و محيط توام باارتباط بين استاد و فراگير 

   .شده است
  

  نتيجه گيري
 موفقيت و رضايتمندي بر قويا آموزشي جواز آن جايي كه    

تالش براي دريافت  رو اين از گذارد،مي اثر دانشجويان
برداشت شان از  يباره در دانشجويان از مستمر بازخورد

 درصد 7/0 رداگرچه تنها . نمايد، مهم ميآموزشيهاي حيطم
اما  با گزارش شد نيمه مطلوب  موارد جو آموزشي دانشگاه

آموزشي  اتبراي تغييرتوان مي DREEMاستفاده از الگوي 
استفاده از . و بهينه نمودن موقعيت آموزشي اقدام نمودمناسب 

منابع و  كاربرد و راهبردي ريزي هبرنام براي مطالعه اين نتايج
اتيد  در مطالعات آتي و اسان ديدگاه فراگير يمقايسههمچنين 

  .سودمند خواهد بود
  

  تقدير و تشكر
 ركتـا از شـد تـداننيـود الزم مـر خـران بـپژوهشگ   
ود را ـات خـربيـه تجـه كـن مطالعـام در ايـان گمنـدگـكنن

ه ـالـن مقـاي .دـاني نماينددرـرار دادند، قـار قـدر اختي
ي ـژوهشـوراي پـوب شــي مصـاتــرح تحقيقـل طـحاص

ي كميتها حمايت ـب علوم پزشكي گلستان است كه دانشگاه
  .ده استـرا شـاج يـتحقيقات دانشجوي
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Background and objective: The educational environment may be varied in different teaching and learning 
areas whether it is close to or away from standards. Educational climate is a representative of curriculum, 
dominant spirit on schools, and educational programs. Learning environment is a determining factor and is 
an indication of students' perception of their embedded learning circumstance. This study aimed to 
investigate the views of the students about their learning environment based on DREEM model. 

Materials and Methods: This cross‐sectional descriptive  analytical  study was conducted in 2011 on 148 
medical  and  paramedical students  using cluster  sampling method. Data was gathered by DREEM 
questionnaire consisting of  learning, teachers, and  students’ perception of academic ability, educational 
climate, and social environment domains. The questionnaire total  score was categorized in  five groups; 
undesirable (0‐50), semi desirable (51‐100), somewhat desirable (101‐150), good (151‐200), and very good 
(201‐250). Data was analyzed using descriptive and analytical statistics with p<0.05. 

Results: 3.4 percent of the students perceived educational climate as  very  satisfactory,  67.6  percent  as 
favorable, 28.4 percent somewhat favorable, and 0.7 percent as  low. There was a significant relationship 
between gender and educational climate(p<0.05).  The  male  students  had  more  positive  view  toward 
educational environment of the university than the female peers.  

Conclusion:  The majority of the students perceived the educational environment of the university as 
optimum. Male students had more positive  view  toward  educational  climate of  the university  than  the 
female ones. 

Keywords: Educational climate, DREEM, Medical students, University 

  


