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فصلنامهي مرکز مطالعات و توسعهي آموزش علوم پزشکی
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نقش محیط یادگیری در ارتقای آموزش و معرفی ابزارهای اندازهگیری محیط یادگیری
حبیباله رضایی* :دانشجوي دکتراي تخصصی آموزش پزشکی ،گروه آموزش پزشکی ،مرکز تحقیقات آموزش
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
نیکو بمانی :عضو هیأت علمی ،گروه آموزش پزشکی ،مرکز تحقیقات آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
اصفهان ،ایران.

چکیده :محیط یادگیري زمینهي فیزیکی یا مجازي است که یادگیري در آن اتفاق مییافتید .در مقیاتت و کتی مختلی
به صورت پراکنده به بررسی محیط یادگیري پرداخته شده است .هدف از انجام این مطالعه ،بیان اهمییت و لیزوم پژوهش در
مورد محیط یادگیري و شناخت ابزارهاي اندازهگیري محیط آموزشی و راههاي ارتقاي آن اسیت .در ایین مطالعیهي میروري
پایگاههاي اطالعاتی فارسی شیام  Irandoc ،Iranmedex ،Sidو  Magiranبیا کمیک کلییدواژههیایی شیام محییط
یییادگیري ،محیییط آموزشییی ،جییو آموزشییی و همینییین پایگییاههییاي اطالعییاتی تتییین شییام  Erice ،Pubmedبییا
کلیدواژههاي  Educational Climate ،Learning Environment ،Educational Environmentمورد جستجو
قرار گرفت .یافتههاي این مطالعه در سه حیطه که عبارتند از :اهمیت محیط آموزشی شام تأثیرگذاري بیر رفتیار دانشیجو،
تأثیر بر پیشرفت تحصیلی و موفقیت در امر یادگیري ،ایجاد تصیویري نسیبتاج جیامز از وتیعیت کلیی فراینید آمیوزش و ...
ابزارهاي اندازهگیري محیط آموزشی شام  Mini-STEEM ،MSEI ،DREEM ،MSEQ ،LEQ ،MSLESو  ...و
راهکارهاي ارتقاي محیط آموزشی شام نقش مدیر در ارتقاي محیط یادگیري ،نقش اسیتاد در ارتقیاي محییط ییادگیري و
نقش ارتقاي محیط فیزیکی در ارتقاي محیط یادگیري ارائه میشود .محیط آموزشی مناس یکیی از عناصیر تیروري بیراي
یادگیري است .ابزارهاي ارزشمندي جهت سنجش محیط آموزشی طراحی شیده اسیت .هییب ابیزاري همیه عناصیر محییط
آموزشی را مورد سنجش قرار نمیدهد .با سنجش محیط آموزشی توسط ابزار مناس و بهکارگیري راهکارهاي بهبود محییط
آموزشی میتوان به ارتقاي یاددهی یادگیري و همینین اجراي موفق برنامهي درسی کمک شایانی نمود.
واژگان کلیدي :محیط آموزشی ،جو آموزشی ،محیط یادگیري ،برنامهي درسی ،اندازهگیري.
.

*نویسندهي مسؤول :دانشجوي دکتراي تخصصی آموزش پزشکی ،گروه آموزش پزشکی ،مرکز تحقیقات آموزش
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.

()Email:. rezaie.habib@edc.mui.ac.ir

رضایی و همکاران

مقدمه
روابییط متقاب ی و پویییایی بییین پیینو اصییطال محییوري
برنامهي درسی ،جو آموزشیی ،کیفییت ییادگیري ،تریییر و
نوآوري وجود دارد و این اصطالحات بهطور مکرر در آموزش
پزشکی استفاده میشوند در این میان ،جو آموزشی بهعنوان
جلوهاي از چهار مفهوم دیگیر و یکیی از مهیمتیرین عناصیر
آموزشییی اسییت (خییوشگفتییار .)2014 ،در مییورد محیییط
آموزشی ،تعاری متفاوتی ارائه شده است .اما نکتیهي قابی
ذکر این است که در مورد تعاری محییط آموزشیی توافیق
وجود ندارد (آرتر .)1987 ،لیزوت محیط را اینگونه تعریی
میکند :هنجارهیا ،عقایید و نگیرشهیاي مینعک شیده در
الگوهاي مؤسسه و عملیات رفتاري که پیشرفت دانشجویان
را بات برده یا متوق میکند .بوریب محیط کالس را جیو ییا
حییالتی کییه تعییامالت بییین اسییتاد و دانشییجو در آن اتفییاق
میافتد ،تعریی مییکنید .مفیاهیمی ماننید جیو آموزشیی
( ،)Educational Climateمحییییییط آموزشیییییی
( ،)Educational Environmentمحیییط یییادگیري
( )Learning Environmentو محیییییط بییییالینی
( )Clinical Environmentرا میتوان بهعنوان مفاهیم
یکسانی درنظر گرفت (خوشگفتار ،)2014 ،هیر چنید کیه
بییین آنهییا تفییاوتهییایی وجییود دارد .محیییط یییادگیري
( )Learning Environmentزمینییهي فیزیکییی یییا
مجازي است که یادگیري در آن اتفاق مییافتید (گالسیري
آمیوزش پزشیکی .)2014 ،محییط آموزشیی از مهیمتیرین
تعیینکنندههاي رفتار است .محیط بهوسیلهي دانشیجویان
درک میشود و آن درک محیط است که میرتبط بیا رفتیار
است (جن .)2001 ،جو ( )Climateجنبیهي بسییار مهیم
محیییط اسییت (جیین .)2001 ،جییو هسییته و رو محیییط و
برنامهي درسی دانشکدهي پزشکی است .تجارب دانشجویان
از جو محیط آموزش پزشکی مرتبط با پیشرفت تحصییلی،
رتایت و موفقیت آنان است (جین .)2001 ،جیو آموزشیی
درک دانشجویان از محیط آموزشی و عملیات تدری است
(جن .)2001 ،برابر تعریفی جو یا اتمسفر برنامیهي درسیی
بهمنزلهي رو و محیط حیاکم بیر دانشیکدههیا و برنامیهي
آموزشی است (اوان هاروي 1995 ،سلطانی عربشیاهی،
 .)2008در تعریفییی دیگییر ،محیییط یییادگیري بییه بافییت
اجتماعی ،روانی و آموزشی اشاره دارد کیه ییادگیري در آن
صورت میگیرد و پیشرفت و نگرشهاي دانشجویان را تحت
تأثیر قرار میدهد (سی  .)2012 ،بلوم محییط ییادگیري را
بهعنوان شرایط ،نیروها و محرکهاي بیرونی که فیرد را بیه
چالش میکشاند تعری میکند ایین نیروهیا ممکین اسیت
شرایط و نیروهاي فیزیکی ،اجتماعی ،فکري و ذهنیی باشید
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(محمدي  .)2013فریز و همکاران بیان میکنند محیطهاي
آموزشی فضاها یا زمینههاي اجتمیاعی روانیی هسیتند کیه
نقش تعیینکنندهاي در یادگیري دارند (رتایی .)2011 ،در
تعریفی دیگیر ،محییط ییادگیري شیام کلییهي شیرایط و
امکانات فیزیکی ،روانی ،عاطفی ،عوام فرهنگی و اجتماعی
است که بر رشد و توسعهي یادگیرنیده در ییک مؤسسیهي
آموزشی تأثیر میگذارد (محمیدي .)2013 ،جیو و محییط
حاکم بر آمیوزش مییتوانید در هیر عرصیهي ییادگیري و
یاددهی متفاوت باشد بهطور که به استاندارد نزدیک و یا از
آن دور گردد .در یک محیط آموزشیی ،طیر ییک سیؤال
میتواند براي دانشجو تحقیرکننده باشد ،اما در یک محیط
و فضاي دیگر ،طر همان سؤال می تواند چالشبرانگییز و
محیرک ییادگیري باشید .محییط آموزشیی در بخیشهیاي
مختل بیالینی فیرق دارد .همینیین ایین محییط بیا نیو
سییازمان و نییو رشییته تفییاوت میییکنیید .محیییط دبسییتان،
دبیرستان و دانشگاه با هم فیرق مییکنید هرچنید بعضیی
عناصییر مشییترک دارنیید (اوانی هییاروي 1995 ،سییلطانی
عربشیاهی ،2008 ،دنیت 2013 ،میلینی  .)2010 ،اگیر
عناصر فعال در محیط آموزشی یک مؤسسهي آموزش عالی
شناسایی شود و آنهیا آنگونیه کیه توسیط دانشیجویان ییا
مدرسین درک میشود ،ارزیابی گردد .هم اسیاس و پاییهاي
براي تعدی آنها بیهمنظیور تقوییت تجربیهي ییادگیري در
اختیار گذاشته میشود هم زمینهي سیاستگذاري آموزشی
آگاهانییه و مبتنییی بییر شییناخت و تخصییی درسییت منییابز
استراتژیک سیازمان تسیهی مییشیود (محمیدي.)2013 ،
محیط آموزشی از عناصر روانی ،انسانی ،انگیزشی ،اجتماعی،
فرهنگی ،فیزیکی ،افتصادي و سیاسی تشکی شده اسیت و
عناصر فوق مداوم در حال ترییر مییباشیند (خیوشگفتیار،
 .)2014محیط کالسی شام ارتباطات بین استاد و دانشجو
و ارتباطات بین دانشجویان است .از مؤلفههاي دیگر محیط
کالسی میتوان به آزادي (چقدر دانشجویان در تصمیمهاي
کالسی درگیر میشیوند) ،رشید شخصیی (اسیتقالل معلیم،
چقدر رقابت بین دانشجویان تشیویق شیده اسیت و تأکیید
روي پیشییرفت تحصیییلی) ،سییازگازي معلییم در برخییورد بییا
نقشها ،تأکید روي رفتار منظم و مؤدبانه ،ارتبیا نیژادي و
قومی ،مشیارکت دانشیجویان (محیدودهاي از فعالییتهیاي
موجود براي دانشیجویان) ،اسیتفاده از اطالعیات آزمیونهیا
(مقداري که نتایو آزمیون بیراي اصیال آمیوزش اسیتفاده
میشود) ،حفاظت و ترییرات سیستم (روشنی مجموعهاي از
نقییشهییا) ،چگییونگی ترییییرات در نقییشهییا ،سیاسییتهییا و
برنامهها ،محیط فیزیکی (راحتی فیزیکی ،در دسترس بودن
منابز) اشاره کرد .مهارتهاي معلم ،انیدازهي کیالس ،میواد
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نقش محیط یادگیري در ارتقاي آموزش و ...
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یادگیري ،روشهاي آموزشی ،برنامهي ساعت کیار ،زنیدگی
اجتماعی ،احساس تعلق ،حمایت دانشجو ،نتیایو ییادگیري
مشخ  ،روشهاي ارزیابی ،تطابق با محییط ،ذیذا ،امنییت
اشخاص ،حم و نق  ،کتابخانه ،تجارب بالینی ،دستیابی به
کامپیوتر ،مهارتهاي مطالعه از عناصر دیگر محیط آموزشی
هسیییتند (آرتیییر 1987 ،دنیییت 2013 ،حقیییانی.)2009 ،
مهمترین ابعاد در محیط ،فعالیتهاي تیدری و آمیوزش و
همینین تعام استاد و دانشجو اسیت (محمیدي.)2013 ،
در مقاتت و کت مختل بیهصیورت پراکنیده بیه اهمییت
بررسی محیط یادگیري (بهعنوان نمونه ،محمیدي در میورد
اهمیت محیط یادگیري میگوید چون بر رفتار دانشیجویان
تأثیر دارد و با رتایت آنها در ارتبا است باید مورد بررسی
قرار بگیرد (محمدي ))2013 ،و ابزارهاي سینجش محییط
ییییادگیري (بیییهعنیییوان نمونیییه ملکیییان راد فقیییط بیییه
ابزارهیییییاي OEA ،PHEEM ،DREEM ،CUESو
 LEAاشاره کرده است (ملکان راد ))2005 ،و راهکارهیاي
ارتقاي محیط یادگیري (بیهعنیوان نمونیه ویمیر بیه نقیش
مدیران در ایجاد محیط سیودمند تأکیید مییکنید (اوانی
هاروي ))1995 ،پرداخته شده است .هدف از ایین مطالعیه،
بررسی جنبههاي مختل مرتبط با محیط یادگیري از دیید
مطالعات مختل و ارائهي آنها بهصورت منسجم مییباشید.
در همین راستا ،درک اهمیت محیط یادگیري و آشنایی بیا
ابزارهاي سینجش محییط ییادگیري و راهکارهیاي ارتقیاي
محیط یادگیري از اهداف این بررسی است.

مواد و روشها
این مطالعه در نیمهي اول سال  1393انجام گردیید .در
اییین مطالعییه پایگ یاههییاي اطالعییاتی فارسییی شییام ،Sid
 Irandoc ،Iranmedexو  Magiranبیییییا کمییییییک
کلیدواژههایی شام محیط یادگیري ،محیط آموزشیی ،جیو
آموزشی و همینیین پایگیاههیاي اطالعیاتی تتیین شیام
 Erice ،Pubmedبییا کلیییدواژههییاي Educational
،Learning Environment
،Environment
 Educational Climateمییورد جسییتجو قییرار گرفییت.
بهعیالوه ،پایگیاه اطالعیاتی Google Scholarنییز میورد
استفاده قرار گرفت .تعدادي کت مرتبط نییز بررسیی شید.
مقییاتت و کت ی مییورد اسییتفاده مییواردي بودنیید کییه بییین
سالهاي  1990تا  2014منتشر شده بودند .نتایو حاص از
جستجو  44مقاله را به ما نشان داد که بهنحوي بیا محییط
آموزشی در ارتبا بودند .پی از مطالعیهي ایین مقیاتت،
آنهایی که به هدف مطالعه نزدیکتر بودنید میورد اسیتفاده
قرار گرفتند که جمعاج  20مقاله شدند 9 .عدد از این مقاتت
فارسی و  10مقالهي دیگر بیه زبیان تتیین بودنید .پی از

جستجو در منابز کتابخانهاي چهار کتاب تتین و یک کتاب
فارسی کیه در میورد برنامیهرییزي بیود و بیهنحیوي در آن
کتابها به محیط آموزشی اشاره شده بیود ،میورد اسیتفاده
قرار گرفتند.

نتایج
پ از مطالعهي منابز مورد نظر نتایو بهدسیت آمیده از
این منابز در سه دستهي اصیلی قیرار گرفتنید کیه شیام :
اهمیت بررسی محیط آموزشی ،ابزارهاي اندازهگیري محیط
آموزشی و راهکارهاي ارتقاي محیط آموزشی میباشند.

اهمیت بررسی محیط آموزشی
محیط آموزشی در دانشگاهها نقش مهمیی را در تربییت
فارغ التحصیالن ماهر ایفا میکند .محیط آموزشی بر رفتیار
دانشجویان تیأثیر بیهسیزایی دارد و بیا موفقییت ،رتیایت و
تحقییق اهییداف دانشییجو ارتبییا دارد .مطالعییهي محیییط
یادگیري میتواند تصویري نسبتاج جامز ،فراگیر و مفصی از
وتعیت کلی فراینید آمیوزش را ترسییم نمایید (محمیدي،
 .)2013برنامهي آموزشی مهمترین تعیینکننیدهي محییط
یادگیري و محیط یادگیري مؤثرترین تعیینکنندهي رفتیار
آموزشی میباشد (محمدي .)2013 ،جیو آموزشیی یکیی از
عواملی است که بر یادگیري و رفتار تیأثیر مییگیذارد و در
بهبود کیفییت ییادگیري میؤثر اسیت .جیو ییادگیري ،ییک
تعیینکنندهي رفتیاري اسیت و نمیودار ادراک دانشیجو از
محیط پیرامون خود درعرصهي یادگیري میباشد .این درک
و نگرش دانشجو ،در پیشرفت تحصیلی و موفقیت وي در امر
یادگیري تأثیر بهسزایی دارد .جو حاکم بر آمیوزش ،عیاملی
تعیینکننده در ایجیاد انگییزه بیراي ییادگیري اسیت ،زییرا
رفتارهاي منجر به یادگیري را بهتر و پیشیرفت تحصییلی را
تقویت میکند (سلطانی عربشاهی 2008 ،دنیت.)2013 ،
مطالعات متعیدد صیورتگرفتیه بییانگر آن اسیت کیه بیین
ادراکات دانشجویان از محیط یادگیري و انگیزش ییادگیري
و همینین نگرش آنها نسبت به علم ارتبا معناداري وجود
دارد (سی  .)2012 ،محیط در یک سازمان مییتوانید روي
یادگیري اثرات مثبت یا منفی داشته باشد .محیط راحیت و
حمایتکننده ،کلیدي براي یادگیري موفق است .پژوهشها
در مورد محیط ییا جیو موجیود در کیالس نشیان داده کیه
محیط مثبت باعث بات بردن پیشرفت دانشجویان میشیود.
در مقاتت دیگر اشاره شده است که محیط آموزشی بر روي
چگونه یاد گرفتن ،چرا یاد گرفتن و چه یادگرفتن فراگیران
اثر میگیذارد چیون محییط آموزشیی اثیر مهمیی بیر روي
یادگیري فراگیران دارد ،باید مورد اندازهگییري قیرار گییرد
(هاروي اوان  1995 ،ملکان راد .)2005 ،از دتیی دیگیر
توجه به محیط آموزشی میتوان به موارد ذی اشیاره کیرد:
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-1اهمیت پیام ارائهشده به دانشجو (پ از بررسیی محییط
مشخ میشود که چقدر پیام بهدرستی انتقال داده شده و
چون این پیام ارائهشده مهم است محیط باید مورد بررسیی
قرار گیرد)  -2ترییر محیط دانشگاه (پ از بررسی محییط
مشخ میشود که آیا باید محیط دانشگاه ترییر پیدا کنید
یا نه)  -3مفید بودن محییط در ارزشییابی برنامیه (محییط
مناس میتواند به انجام ارزشیابی کمک کند ییا در مقابی
ارزشیابی قرار گیرد)  -4نیمرخ مثبیت مؤسسیهاي (محییط
مؤسسه ،نقش مهمی در دیدگاه دیگران نسبت بیه مؤسسیه
دارد)  - 5مدرکی از ترییرات مثبت (پ از بررسی محییط
مشخ میشود که آیا تریراتی کیه میا دادهاییم در جهیت
مثبت بوده است یا نه) (آرتر 1987 ،دنت.)2013 ،
در مجمو  ،دتی توجه به محیط آموزشیی را مییتیوان
بهصورت زیر فهرست کرد:
-1ایجاد نقش مهم در تربیت فارغ التحصیالن
-2تأثیرگذاري بر رفتار دانشجو
-3تأثیر بر پیشرفت تحصیلی و موفقیت در امر یادگیري
-4تأثیر بر یادگیري و بهبود کیفیت یادگیري
 -5عاملی تعیینکننده براي ایجاد انگیزهي یادگیري
-6ارتبا با رتایت دانشجو و کارکنان
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-7ایجاد تصویري نسبتاج جامز ،فراگیر و مفصی از وتیعیت
کلی فرایند آموزش و مؤسسه

دسته دوم :ابزارهاي اندازهگیري محیط آموزشی
براي ارتقاي کیفیت یادگیري تزم است تا نقیا تیع
محیط یادگیري شناسایی و تقویت شیوند .بیراي مطالعیه و
ارزیابی محیط آموزشی متدولوژيهاي مختل هم بهصورت
کیفی و هم بهصورت کمی وجیود دارد (محمیدي.)2013 ،
قب از اینکه یک ابزار براي اندازهگیري محیط انتخاب شود
باید تصمیم گرفته شود کیه چیه جنبیههیایی از آن محییط
اندازهگیري شود .براي اندازهگیري محیط باید سه مرحلهي
برنامهریزي ،جمزآوري دادهها و تفسیر یافتهها طی شود .در
برنامهریزي باید به مواردي همیون چرا میخواهید محییط
را اندازه بگیرید ،چه قسمتی از محیط را میخواهیید انیدازه
بگیرید ،چه منیابعی در اختییار داریید (انسیانی ،زمیان و)...
توجه شود (دنت .)2013 ،براي اندازهگیري محیط آموزشی
رشییتههییاي مختل ی علییوم پزشییکی از روشهییاي مختل ی
استفاده شده که در جدول شیماره  1بیه آنهیا اشیاره شیده
است:
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جدول شمارهی  :1ابزارهای اندازهگیری محیط یادگیری رشتههای مختلف علوم پزشکی
نام طراح

نام اختصاری

نام ابزار (فارسی)

نام ابزار (انگلیسی)

سال

تعداد سؤاالت

منبع

Marshal

MSLES

بررسی محیط آموزشی دانشکدهی پزشکی

Medical
school
learning
environment survey
Learning
environment
questionnaire
Medical school environment
questionnaire

1978

7(50حیطه)

(خوشگفتار)2014 ،

1970

7(65حیطه)

( خوشگفتار)2014 ،

Roth

LEQ

پرسشنامهی محیط آموزش پزشکی

Wakefort

MSEQ

پرسشنامهی محیط دانشکدهی پزشکی

Roff

1981

11(49حیطه)

( خوشگفتار)2014 ،

DREEM

ابزار اندازهگیری دانشگاه داندی

Dundee
ready
education
environment measure

1997

5(50حیطه)

(ملکان راد2005 ،؛ سلطانی عرب-

Hutchinson

MSEI

بررسی محیط دانشکدهی پزشکی

Poloi and Price

-

ابزار اندازهگیری PololiوPrice

Nagraje

MiniSTEEM

ابزار اندازهگیری محیط آموزشی جراحی

Medical school environment
inventory
Instrument from poloi and
price
Mini-surgical
theatre
education
environment
measure

1961

18(180حیطه)

شاهی 2008؛ وارما)2005 ،

( خوشگفتار)2014 ،

2000

3(31حیطه)

( خوشگفتار)2014 ،

2007

3(14حیطه)

( خوشگفتار)2014 ،

Stern and Pace

CCI

فهرست (شاخص) دانشکدهی پزشکی

College characteristics index

1985

30(300حیطه)

( خوشگفتار)2014 ،

Rotem et al

SLHS

ارزیابی یادگیری در محیط بیمارستان

Roth et al

LEA

ارزیابی محیط یادگیری

Bassaw et al

DREEM for
resident

ابزار اندازهگیری محیط آموزشی دانشگاه

Questionnaire from Rotem,
Godwin and Du
Learning
environment
assessment
Dundee
ready
education
environment measure

1995

8(46حیطه)

( خوشگفتار)2014 ،

Kanashiro et al

OREEM

Cassar

STEEM

ابزار اندازهگیری محیط آموزشی جراحی

Holt And Roff

ATEEM

ابزار اندازهگیری محیط آموزشی بیهوشی

Mulrooney

PEEM

ابزار اندازهگیری محیط آموزشی مبتنی بر

Jayashree

PHEEM

Riquelme

ACLEEM

ابزار اندازهگیری محیط آموزشی سرپایی

Boor

D-RECT

ابزار اندازهگیری محیط آموزشی هلند

Roth

OEA

یوزش
یازمانی (آمی
ییط سی
ییابی محی
ارزشی

Pace

CUES

مقیاس محیط دانشکده و دانشگاه

Marshal

DSLES

بررسی محیط یادگیری دانشیوو دنیدان-

( Dundeeبرای دستیاران)
ابزار اندازهگیری محیط آموزشیی اتیا
عمل

عملکرد (پزشک عمومی)
یی
ییط آموزشی
یری محی
یدازهگیی
یزار انی
ابی
بیمارستان

سرپایی)

Operating theatre educational
environment measure

2006

5(49حیطه)

(روت)2006 ،

2003

5(50حیطه)

( خوشگفتار)2014 ،

2006

4(40حیطه)

( خوشگفتار)2014 ،

در اینجا به توتیح مختصر در مورد ،DREEM ،CUES
Surgical theatre educational
( خوشگفتار)2014 ،
4(40حیطه)
2004
environment measure
 OEA ،PHEEMو  LEAپرداخته شده است:
Anesthetic theatre educational
( خوشگفتار)2014 ،
5(40حیطه)
2004
 CUESenvironmentکه توسط پیث در سال  1963معرفی شد.
-1 measureروش
Practice-based
educational
( خوشگفتار)2014 ،
4(37حیطه)
2005
environmentروش شاخ هاي زیر مورد بررسی قیرار مییگییرد:
 measureدر این
Postgraduate
hospital
هیاي آکادمییک
اییده
دانشورزي و
دانش :تا2004چه
ال -
)2010
(میلینگ،
اندازه3حیطه)
(40
educational
environment
measure
توجه قرار میگیرد .ب -عملی بودن :مطالی آمیوزش
مورد
Ambulatory care learning
( خوشگفتار)2014 ،
(50سه حیطه)
2012
education
 measureتا چه اندازه در عم و کار قابی اسیتفاده و اجیرا
 environmentدادهشده
The
dutch
residents
( خوشگفتار،
11(50
2011
)2014و اشیتراک
دوسیتی
حیطه) احسیاس
تقویت
اشتراک:
باشند .ج-
educational
 climate testمی
Organizational
environment
( روت)2006 ،
6(36حیطه)
2006
assessment
استاد و فراگیران و بین خود فراگیران تا چه
بین
College
and
University
Environment Scales
dental
student
learning
environment survey

1963

( 5حیطه)

(پیث)1963 ،

(7حیطه)

(دنت2013 ،؛ هنزی)2005 ،

پزشکی
Mikko
Saarikoski

CLES

محیط یادگیری بالینی و نظارت (پرستاری)

clinical learning environment
and supervision

2002

27

(دنت2013 ،؛ د وایت)2011 ،

Moos

CPCLES

بررسی محیط کنفرانس بالینی

Clinical
Post
Conference
Environment Survey

1996

6(54حیطه)

(سییاریکوزکی2002 ،؛ لتیزیییا،
)1998
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رضایی وهمکاران
در اینجا به توتیح مختصر در میورد ،DREEM ،CUES
 OEA ،PHEEMو  LEAپرداخته شده است:
-1روش  CUESکه توسط پیث( )PACEدر سیال 1963
معرفی شد .در این روش شاخ هاي زیر مورد بررسی قیرار
میگیرد :ال -دانش :تا چه اندازه دانش ورزي و اییده هیاي
آکادمیک مورد توجه قرار می گیرد .ب -عملی بودن :مطال
آموزش داده شده تا چه اندازه در عم و کار قاب استفاده و
اجرا میی باشیند .ج-اشیتراک :تقوییت احسیاس دوسیتی و
اشتراک بین استاد و فراگیران و بین خود فراگیران تیا چیه
اندازه مورد توجه قرار دارد .د-آگاهی :تقویت احساس هویت
شخصیی ،توجیه بیه آراسیتگی ظیاهري و تقوییت احسیاس
مسؤولیت پذیري در قبال جامعه ه-شایستگی :تأکید بر این
نکته وجود دارد که محیط ،محیطی با رعایت احترام و ادب
باشد .محیطی که رفتارهاي درسیت را مییطلبید و نییز تیا
حدودي تأکید بر روي توجه به قوانین و مقررات دارد(ملکان
راد .)2005
 -2روش DREEM(Dundee Ready Education
) Environment Measurementکیه در سیال 1997
توسط روف و همکارانش براي اندازهگییري کمیی محییط و
فضاي حاکم بر آموزش در دانشگاه داندي اسکاتلند تیدوین
گردید .استفاده از DREEMمیتواند در فرایند واستراتژي
ترییر در آموزش ،کمکهاي ارزندهاي کند .این روش داراي
 5مالک نظیر فراگییران دربیارهي تیدری  ،نظیر فراگییران
دربییارهي مدرسییان ،نظییر آکادمیییک فراگیییران دربییارهي
خودشان ،نظر فراگیران دربارهي جو کالس یا دانشگاه و نظر
فراگیییران دربییارهي خودشییان از دیییدگاه اجتمییاعی اسییت.
 DREEMپرسیشنامییهاي واجیید دو بخییش اطالعییات
جمعیتشناسی (شام جن  ،مقطز تحصیلی ،بخش

بالینی و بیمارستان آموزشی) و  50سؤال بهصورت فهرست
درجهبنديشده که نمرهي هر کدام  4نمره کامی و جمعیأج
 200نمره میشود .گزین هیاي فهرسیت درجیهبنیدي آن
شام کامیالج موافقم  4امیتیاز میوافقیم  3امتییاز مطمیئن
نیستم  2امتیاز مخالفم یک امتیاز و کامالج مخیال صیفر
امتیاز است (ملکان راد 2005 ،سلطانی عربشاهی 2008
وارما.)2005 ،
PHEEM(Postgraduate
Hospital
-3
) Educational Environment Measureیک ابیزار
جهت سنجش محیط آموزشیی اسیت کیه در سیال 2004
توسط جایشري تهیه گردید کیه شیام  40سیؤال در سیه
بخش فرصتهاي یادگیري ،نظارت و بازخورد و سازماندهی
کار است (میلین  .)2010 ،با اسیتفاده از مقییاس  5تیایی
لیکرت از کامالج موافقم تا کامالج مخالفم به هر یک از سؤاتت
پاسخ داده میشود (میلین .)2010 ،
OEA (Organizational Environment -4
) Assessmentاییین ابییزار در سییال  2006توسییط روتساخته شده است که شام  36سؤال در  6حیطهي رتایت
شرلی ،محیط سازمانی ،استقالل ،تعهد سازمانی ،اسیترس و
دستیابی به هدف میباشد (روت.)2006 ،
LEA(Learning Environment Assessment)-5
این ابزار در سال  2006توسیط روت و همکیارانش سیاخته
شد .این ابزار شام  49سیؤال در  5حیطیهي ویژگییهیاي
مکانی ،فرصتهاي یادگیري ،تدری اعضاي هییأت علمیی،
نقش کارکنان و ویژگیهاي سازمان ییادگیري اسیت (روت،
 .)2006اجزاي هیر کیدام از  5حیطیهي  LEAدر جیدول
شماره  2آمده است:

جدول شماره  :2اجزای )LEA (Learning Environment Assessment
اجزای ویژگیهای مکانی

اجزای فرصتهای یادگیری

اجزای تدریس اعضای هیأت علمی

اجزای نقش کارکنان

اجزای ویژگیهای سازمان یادگیری

توهیزات

ارزیابی دانش و توربه یادگیرنده-

مهارت عملی

نگرش مثبت کارکنان به یادگیرنده

برخورداعضا همانند همکار با یکدیگر

های جدید
تشویق یادگیرنده بیرای اهیدا

اتا

تعهد به یادگیری مادام العمر

حمایت از مراقبت از بیمار

واضح بودن اهدا مکان

فردی
فضای خوانیدن (ییادگیری خیود

آسان بودن راه رسیدن یادگیرنده

راهبر)

به اهدا

فضا برای مشاوره خصوصی

فهمیدن اهدا یادگیری

حمایت از کارهای اجرایی

ریزی مکانی

دریافت به موقع بازخورد توسیط

نظارت مناسب

فرصت همکاری با کارکنان مکانهای دیگر

کافی بودن موارد بیمیاری بیرای

مشتا بودن

احترام اعضای هیأت علمی به کارکنان

یادگیرنده
فضا برای جلسه گروههای کوچک
نسبت معلم به یادگیرنده

تشویق همسانی بین اهدا سازمانی و اهدا
فردی توسط سازمان

یادگیرنده
برخورد مناسیب یادگیرنیده بیا

درگیر بودن اعضای هیأت علمیی در برنامیه

درگیر بودن یادگیرنده گان در برنامهرییزی
مکانی

بهبود کمک کردن به یکدیگر

احترام یادگیرنده به کارکنان

درگیر بودن کارکنان در برنامهریزی مکانی

بیماران
تعداد کارکنان بیرای مراقبیت از
بیماران

فراهم نمودن درمان مناسب توسط

تعهد به زمان برای برنامهریزی

یادگیرنده

فراهم نمودن توسعه کارکنان

وجود فرصت برای ارتباطات در بین کارکنان
در این مکان

دوام معلمان

تدریس و بازخورد به تدریس

یای
یرای کارهی
یان بی
یمار کارکنی
شی

توجه به نکات کلیدی مراقبت بیمار در تدریس

اجرایی
ارزیابی درست دانش ،مهارت ،نگرش
فراهم کردن برنامه درسی بهروز
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دستهي سوم :راهکارهاي ارتقاي محیط آموزشی
آموزش دانشجویان پزشکی باید در جایی صیورت گییرد
که بعدها بهعنوان کارکنیان بهداشیتی پاسیخگوي نیازهیاي
جمعیتی که میخواهند به آن پاسخ گویند باشند .آمیوزش
در بخشهاي بالینی ،بیهدلیی فقیدان برنامیهي کیارآموزي
مدون ،آشنایی ناکافی استادان با روشهاي تدری بالینی و
گروهی و نیز تداخ ذیر قاب تفکییک خیدمات بهداشیتی
درمانی با آمیوزش ،محیطیی بیا صیالبت و نسیبتاج خشین و
متفاوت از آموزش در کالس دارد بهطوريکیه دانشیجویان
در بدو ورود ،بهدلی نبود برنامیههیاي آشینایی بیا محییط
بالین ،قادر به یادگیري مناس و تطبیق با عرصهي بیالینی
نیستند .ایجاد محیط آموزشیی حمیایتی و جهیتیافتیه بیه
سوي دانشجو در بخشهیاي بیالینی بیا مشیکالتی روبیهرو
میشود ،از یکطرف ،نیاز به نظارت و ارائیهي بیازخورد بیه
کارآموزان وجود دارد ،از طرفی ،باید به بیماران توجه شود و
از طرف دیگر ،کارآموزان نیاز به تشویق دارند .بنابراین بایید
دنبال چارهاي جهت ارتقاي محیط آموزشی بیود (سیلطانی
عییربشییاهی 2008 ،میلینیی  2010 ،زنییدي قشییقایی،
 .)2002دانشگاه آیوا در توصیههاي نشانگرهاي یک محییط
و جیو آموزشیی مثبیت در حیطیههیاي مختلی  ،اعیم از
مؤسسهاي و کالسی ،وظای اجتماعی و شهروندي را ذکیر
کرده است که به نشانگرهایی چون برابري ،امنیت و مییزان
اشترال دانشجو در خدمات اجتماعی بهعنوان شاخ اشاره
میکند .در مطالعهي هاکینسون به عوام مؤثر بر آتمسیفر
آموزشی در بخشهاي بالینی اشاره شده و به عواملی مانند
انگیزه ،تناس  ،نقش معلم بهعنوان الگو و عوامی محیطیی
اشیاره گردیییده اسییت (سییلطانی عییربشییاهی .)2008 ،از
مطالعات مختل موارد زیر اشارههیایی بیه ارتقیاي محییط
یادگیري درونسازمان میکند :ویمیر بیه نقیش میدیران در
ایجاد محیط سودمند تأکید میکند .مدیران مییتواننید بیا
مرور برنامه و توجه بیه اسیتراتژيهیاي آموزشیی در ایجیاد
محیطی سودمند سهیم باشیند .رفتارهیاي کنترلیی میدیر،
برخوردهاي تضادي مدیر ،رهبري آموزشی مدیر ،رفتارهیاي
اعتمادي و ارتباطی مدیر روي محییط اثیر مثبیت و منفیی
میگذارند ( اوان هاروي 1995 ،باتک .)1999 ،پروبست
و همکارانش اشاره کردهاند که رشد سیازمانی ییک فیاکتور
کلیدي بیراي ایجیاد محییط ییادگیري بیالینی اسیت (روت
 .)2006مور چندین فاکتور که محیط سودمند براي بهبیود
سالمت آموزش و رفاه درون سازمان ایجاد میکنید را بییان
کرده است :ال  -جو تحقیقی جاییکیه جامعیه دانشیگاهی
رو اتحییاد بییراي تحقیییق بیشییتر بییراي کش ی آمییوزش و
یادگیري میؤثر دارنید .ب -جیو مینظم و روشین جیاییکیه

مدیران ارتباطات روشن و پایداري با اعضیاي هییأت علمیی
دارند .ج -جوي از اعتماد جایی که آموزشدهنده احسیاس
میکند فرصیت بیراي پیشیرفت دارد .د -جیوي کیه تنیو
آموزش و تنیو نیازهیاي آموزشیی را مییشناسید و بیه آن
احترام میگذارد (اوان هاروي .)1995 ،توصیههاي دیگري
که براي بهبود محیط یک سازمان انجام شده است عبارتند
از-1 :تشیکی کمیتیهاي شیام اعضیاي همیهي بخیشهییا
 -2تحلی فرهن سازمان  -3آزمیودن متیون و ارزشییابی
سیاستهاي موجود  -4تعییین فردکارآمید بیراي برنامیهي
بودجهبنديشده  -5تعیین زمان  -6ایجیاد نقشیهي کیاري
براي آینده (اوان هاروي .)1995 ،دانشجویان محیطیی را
ترجیح میدهند که در آن شر وظای بیهخیوبی مشیخ
شده باشد ،از قرار گرفتن در آن احساس لذت کنند ،اجیازه
داشته باشند بر اساس توانایی و عالیق خودشان کارکننید و
از روشها و راهبردهاي نوین آموزشی -ییادگیري اسیتفاده
گییردد (رتییایی .)2011 ،شییواهد حییاکی از آن اسییت ک یه
یادگیرنییدگان بییا انگیییزه در محیییطهییاي حمایییتبخییش،
خودکارآمییدي بییاتتري دارنیید .بییراي ارتقییا و بهبییودي در
زمینهي یادگیري استفاده از روشهاي نوین آموزش (مثی
یادگیري مبتنی بر ح مسأله و مشارکت دادن دانشیجویان
در مباحث درسی) ،ایجاد انگیزه در دانشجویان براي شرکت
در کالسها و کاربردي کردن محتیواي آموزشیی مییتوانید
مؤثر باشد .ایجیاد نظیام حمیایتی مناسی  ،توجیه بیه امیر
مشاورهي آموزشی دانشجویان و تأمین تسهیالت و امکانات
آموزشی مطلوب میتوانید بیه بهبیود ادراک دانشیجویان از
شرایط اجتماعی کمک نماید (محمدي.)2013 ،
در ایجاد محیط آموزشی
مهمترین عوام
بیمارستانهاي آموزشی براي تربیت نیروي انسانی بهطور
کلی عبارتند از ویژگی استاد که شام عالقهمندي به
موتو درسی و دانشجو و نیز توانایی در مشرول ساختن و
درگیر نمودن دانشجو در تجربیات یادگیري است و ویژگی
دیگر خصوصیات مکانی است که در آن فضاي فیزیکی،
اجراي برنامه و محیط و اتمسفر یادگیري دخالت دارند .در
این میان ،ویژگی استاد اهمیت بیشتري دارد (سلطانی
عربشاهی .)2008 ،از کارهایی که یک استاد براي ارتقاي
محیط آموزشی میتواند انجام دهد به موارد زیر اشاره شده
است :دانستن اطالعاتی در مورد دانشجویان (ویژگیهاي
شخصیتیشان ،عالیقشان ،نیازهایشان (فیزیکی ،ذهنی،
اجتماعی) ،سبک یادگیریشان (باعث میشود معلم وسیلهي
برانگیختن آنها را بشناسد) و توقعاتشان (چه چیزي را توقز
دارند یاد بگیرند) ،توزیز و پیگیري مطال خوب
سازماندهیشده ،احترام متقاب  ،احترام و پذیرش اختالف
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رضایی وهمکاران
افراد ،تنظیم اهداف به روشنی ،تشویق نوآوري ،جایزه به
برترین ،خوشرویی با شرکتکنندگان ،خوشرویی با تضاد،
خوشرویی با بازخوردها ،خوشرویی با اشتباهات و ایجاد رو
اعتماد به نف در دانشجویان با فعالیتهایی مانند :گفتن
اطالعات شخصی در مورد خودش ،عالیقش ،روحیاتش،
سبک ترجیحی آموزشش استفاده از یخشکن تعیین و
تجلی از تنو قومی و نژادي سازماندهی
سپ
فعالیتهاي ارتباطی ساده که مثبت هستند مث بحث با
همکالسی در مورد بهترین چیزي که اتفاق افتاده است،
مضحکترین چیزي که هفتهي گذشته اتفاق افتاده است
کار کردن روي تشخی نقا قوت دانشجویان ،مهارتهایی
که در آن خوب هستند ،چیزهاي خوبی که مردم در مورد
آنها گفتهاند رشد تشکر از دیگران در دانشجویان
بهوسیلهي فکر کردن و گفتن چیزهاي خوب دربارهي افراد
در کالس به دانشجویان اجازه دادن تا وقتی چیزهاي
خوبی در کالس اتفاق میافتد به دیگران توتیح دهند
ایجاد رو تیمی بهوسیلهي انتخاب یک نام براي تیم براي
ایجاد تعهد و احساس مالکیت و متعلق بودن به آن و توجه
کردن به پویا بودن بحثهاي کالسی به سب تضمین
کردن رفتار مناس همهي اعضا (اوان هاروي1995 ،
باتک  1999،رتایی .)2012 ،علیرذم اهمیت محیط
فیزیکی در امر آموزش بالینی و آموزش درمانگاهی در
برنامهریزيهاي آموزشی به این مقوله کمتر توجه میشود.
فضاي فیزیکی درمانگاه بهعنوان یکی از اجزاي محیط
یادگیري ،بر کیفیت آموزش درمانگاهی تأثیر بسزایی دارد و
از عوام مهم و مؤثر بر یادگیري و جزو جداییناپذیر فرایند
تدری محسوب میشود .در تأمین محیط فیزیکی یک
درمانگاه باید کلیهي وجوه این محیط ،از جمله درجهي
حرارت ،میزان روشنایی ،تهویهي مناس  ،طرز چینش
صندلیها و مساحت درمانگاه و همینین نیازهاي گروه
هدف درنظر گرفته شود .اندازه و مساحت کالس فضاي
آموزشی ،راهروها و دیوارها ،جن و مصالح بهکار رفته در
ک کالسها ،میز و نیمکت (متناس نبودن میز و نیمکت
باعث انحراف و ناراحتی ستون فقرات شده و خستگی
زودرس در دانشجو ایجاد میکند) ،روشنایی (روشنایی
مناس موج افزایش تمرکز در کالس درس و کاهش
سروصدا و باترفتن راندمان آموزش میشود .روشنایی
مناس منجر به سالمتی چشم و کاهش خستگی اعصاب
میشود) ،تهویه (سق بلند و تهویهي مناس  ،فعالیتهاي
هوش بدنی را افزایش میدهد) ،سر و صدا (صداي نامناس
باعث خستگی بدن ،کم شدن میدان دید تشخی رن و
در نهایت ،کاهش ظرفیت و بازده کاري میشود) ،استفادهي
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مناس از رن (رن هاي آبی روشن ،زرد ،سبز و نارنجی بر
توانایی یادگیري افراد میافزاید و توانایی هوشی را تا
12درجه افزایش خواهد داد .رن هاي سفید ،سیاه و
قهوهاي سب کاهش تری هوشی میشود .والتر بدین
نتیجه رسیدکه رن هاي سفید ،خاکستري یا دیوارهاي
بدون رن در محیطهایی که افراد و گروهها گرد هم
میآیند مناس نمیباشند .استفاده از رن سفید در میز
مطالعه بهدلی انعکاس نور منجر به خستگی چشم میشود.
رن هاي آبی تیره و قرمز در دیوار کالس منجر به تنش
میشود .رن میز و صندلی شاگردان باید مات باشد) ،نص
جا لباسی در مکانهاي مناس  ،دسترسی آسان مکان
آموزشی براي همه ،تعداد کالسها کافی و متناس با
برنامههاي کالسی ،مکانهاي جمعی جهت استراحت و
خوردن متناس با تعداد دانشجویان ،آمادگی فضاي
دانشگاه براي فعالیتهاي رسمی و ذیر رسمی ،رعایت دقیق
استانداردها در طراحی توالت ،دستشویی و مکانیابی
مناس آنها از مواردي است که در طراحی فضاهاي
آموزشی باید به آنها توجه شود که توجه به آنها باعث
ارتقاي محیط فیزیکی میشود (حقانی 2009 ،لط عطا،
 .)2008در بررسی محیط فیزیکی یک درمانگاه باید میزان
دسترسی به منابز آموزشی نیز بررسی شود .منابز آموزشی،
یکی از عناصر اصلی فرایند یاددهی-یادگیري در درمانگاه
آموزشی است .در محیط آموزش بالینی و در آموزش
سرپایی در درمانگاه  ،MRIگرافی ،سیتی اسکن،
کتابهاي مرجز ،رایانه و دسترسی به شبکهي اینترنت
بهعنوان منابز آموزشی درنظر گرفته میشوند (حقانی،
.)2009
در مجمو کارهایی را که براي ارتقاي محیط آموزشی
میتوان انجام داد در سه دسته قرارگرفت:
-1نقش مدیر در ارتقاي محیط یادگیري
-2نقش استاد در ارتقاي محیط یادگیري
-3نقش ارتقاي محیط فیزیکی در ارتقاي محیط یادگیري

نتیجهگیري
محیط یادگیري ییک تعییینکننیدهي رفتیاري اسیت و
نمودار ادراک دانشجو از محیط پیرامون خیود در عرصیهي
یادگیري میباشد .این درک و نگرش دانشجو ،در پیشیرفت
تحصیلی و موفقیت وي در امر یادگیري تأثیر بسزایی دارد.
یکیی از دتیی توجیه بییه محییط آموزشییی همیین مسییأله
میباشد که محیط آموزشی مناس یکی از عناصر تیروري
براي یادگیري است .ابزارهاي ارزشیمندي جهیت سینجش
محیط آموزشی طراحی شده است .هر کدام از ابزارها جزئی
از محیط آموزشی را میسنجد و هیب ابزاري همهي عناصیر
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 وظیفهي هر.محیط آموزشی را مورد سنجش قرار نمیدهد
استاد یا مدرسی است که با این ابزارها آشنا شیود و بتوانید
محیط کالسی خود را مورد سنجش قرار دهد تا در صیورت
 وظیفهي هر میدرس ییا.نیاز بتواند این محیط را ارتقا دهد
استادي است که با راههاي ارتقیاي محییط آموزشیی آشینا
 محییط.شود و از آنها براي ارتقاي محییط اسیتفاده نمایید
 اقتصادي و انسانی تشکی،آموزشی از سه مؤلفهي فیزیکی
 علیرذم اهمیت محیط فیزیکی در امیر آمیوزش.شده است
بالینی و آموزش درمانگاهی در برنامهریزيهاي آموزشی بیه
 براي ارتقاي محیط آموزشی.این مقوله کمتر توجه میشود
 نقیش اسیتاد در حیوزهي.باید به هر سه حوزه توجیه کیرد
انسانی بسیار برجسته میباشد و یکی از مهمترین کارهیایی
که یک استاد میتواند براي ارتقاي محییط آموزشیی انجیام
.دهد ایجاد فعالیتهایی است که اعتماد ایجاد میکنند
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Abstract: Learning environment is a physical or virtual context in which learning occurs. The
learning environment is an important determinant of behavior. The aim of this study was to
express the significance and necessity of learning environment. Additionally, the identification of
instruments that measure the learning environment and also the ways for promotion the learning
environment was the utmost importance. By present research, some databases including SID,
Iranmedex, Irandoc, and Magiran were reviewed; on the other hand, Pubmed and Eric databases
were searched using key words such as learning environment, educational environment, and
educational climate. The results of this study were also categorized in three sections including;
the importance and necessity of the learning environment (the impact on students’ behavior,
academic achievement, and the success in learning, a comprehensive view about the process of
education, and so on); learning instruments that measure the learning environment (MSLES, LEQ
, MSEQ, DREEM, MSEI, Mini-STEEM, and so on); and the ways for promotion the learning
environment (the role of managers, faculty, and the physical environment in enhancing the
learning environment. One reason for an emphasis on the learning environment was its impact on
academic achievement. It should be noted that important instruments have been designed for
measuring the learning environment but these instruments are not applicable for measuring all
elements of educational environment. As a result, every faculty should be familiar with this
instrument in order to assess the class environment for promoting this environment.

Keywords : Educational Environment, Educational Climate, Learning Environment,
Curriculum, Measurement.
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