توسعهي آموزش جنديشاپور
فصلنامهي مرکز مطالعات و توسعهي آموزش علوم پزشکی
سال هفتم ،شمارهي  ،2تابستان 95

بررسي ادراك دانشجويان پرستاري از محيط آموزشي-يادگيري بااستفاده از مدل DREEM
در دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

آرزو فرجپور :دانشجوي دکتراي آموزش پزشکی ،دانشکدهي آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد
بهشتی ،تهران ،ايران.
محمد سرافراز يزدي :عضو هيأت علمی ،گروه داخلی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،مشهد ،ايران.
مهران همام :عضو هيأت علمی ،گروه مغز و اعصاب ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،مشهد ،ايران.
محمدعلي رئيسالسادات* :عضو هيأت علمی ،گروه جراحی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،مشهد ،ايران.
سمانه سروقد مقدم :دانشجوي کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد ،مرکز مطالعات و
توسعه آموزش پزشکی ،مشهد ،ايران.

چكيده :يکی از عوامل تأثيرگذار در فرآيند ياددهی و يادگيري ،محيط يادگيري است که عامل تعيينکننده در
انگيزه ي دانشجويان در يادگيري است و رفتارهاي منتج به يادگيري بهتر را تقويت میکند .در اين پژوهش
توصيفی مقطعی ادراك  136دانشجوي پرستاري از محيط آموزشی خود در دانشگاه آزاد اسالمی مشهد که به طور
تصادفی انتخاب شده بودند ،با استفاده از پرسشنامهي استاندارد  DREEMاندازهگيري شد .دادههاي پرسشنامه
با استفاده از نرمافزار  )20( SPSSو آمار توصيفی و آزمون  T-TESTتجزيه و تحليل شد .ميانگين نمرهي کلی
محيط آموزشی پرستاري  107.05±23.39از حداکثر نمره  200بود که به معنی وجود جنبههاي مثبت بيش از
جنبههاي منفی در محيط است .کمترين ميانگين نمرهي مربوط به حيطهي ادراك دانشجويان از يادگيري
(23.85±7/8از  48نمره) و ادراك از اساتيد ( 22/6±6/4از  44نمره) میباشد .ميانگين نمرهي کلی در دانشجويان
دختر و پسر و نيز در مرحلهي پيش بالينی و آموزش بالينی تفاوت معناداري داشت .نتايج اين مطالعه نشان داد
که ادراك دانشجويان پرستاري از محيط آموزشی در حد متوسط است و زمينههاي زيادي براي بهبود و ارتقاي
سيستم آموزشی و بهکارگيري استراتژيهاي نوين آموزشی و دانشجو محوري وجود دارد که بايستی در بازنگري
برنامههاي آموزشی لحاظ شود.
واژگان کليدي :ارزيابی محيط آموزشی ،يادگيري ،پرسشنامهي  ،DREEMپرستاري ،ادراك

*نويسندهي مسؤول :عضو هيأت علمی ،گروه جراحی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،مشهد ،ايران.
()Email: Sma_Rais@Yahoo.Com
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مقدمه
يادگيري فرايند پيچيدهاي است که در آن عوامل
گوناگونی نقش دارند يکی از اين عوامل تأثيرگذار در
فرايند ياددهی و يادگيري ،زمينه و محيط آموزشی و
يادگيري است (ريکلمه .)2009 ،محيط آموزشی و
يادگيري در هر عرصهي يادگيري و ياددهی متفاوت است.
محيط يا فضاي حاکم بر يادگيري بيشتر به چگونگی
اجراي برنامههاي درسی ،نگرش و عملکرد معلمان نسبت
به يادگيري ،فرهنگ سازمانی مؤسسهي آموزشی ديدگاه و
درك دانشجويان از شرايط اجتماعی موجود مربوط
میشود( .واگدي2013،؛ وانگ و همکاران2011 ،؛
آقاماليی )2010،محيط حاکم بر فضاي آموزشی عامل
تعيينکننده در ايجاد انگيزهي يادگيري در دانشجويان
است زيرا رفتارهاي منتج به يادگيري بهتر و پيشرفت
تحصيلی را تقويت میکند(جن .)2001 ،براي مطالعه و
ارزيابی محيط آموزشی متدلوژيهاي مختلف کمی و
کيفی وجود دارد که پرسشنامهي ارزيابی محيط آموزشی
Dundee Ready Education ( DREEM
 )Environment Measureبه طور اختصاصی براي
محيطهاي آموزشی علوم پزشکی کاربرد دارد و در جوامع
و فرهنگهاي مختلف استفاده شده است و روايی و پايايی
آن مورد تأييد قرار گرفته است( .راف1997 ،؛ اليويرا،
 )2005اين پرسشنامه در سال  1997توسط سوزان راف
و همکارانش در دانشگاه داندي اسکاتلند تدوين گرديد و
براي تشخيص مشکالت برنامهي درسی ،اثربخشی تغيير
در آموزش و نيز شناسايی تفاوت محيط واقعی نسبت به
محيط مطلوب به کار میرود که میتواند اطالعات
ارزشمندي را در اختيار مديران قرار دهد(.راف2001 ،؛
باساو2003 ،؛ پيمپاريون)2000 ،
يك محيط يادگيري خوب براي ارايهي آموزش با
کيفيت ،حياتی است(.خوشگفتار2014 ،؛ مناکا و
همکاران )2010،بين محيط يادگيري و پيامدهاي
ارزشمند از قبيل رضايت ،موفقيت دانشجويان رابطهي
آشکار وجود دارد .براي ارتقاي کيفيت يادگيري الزم است
تا نقاط ضعف محيط يادگيري شناسايی و تقويت
شوند(.براون و همکاران2011 ،؛ العايد و همکاران2010 ،؛
لوري و همکاران )2007،با توجه به تأثيرگذار بودن محيط
آموزشی در آموزش دانشجو ،آگاهی از ادراك دانشجويان
در مورد جو آموزشی مورد نياز مسؤوالن برنامهريزي
آموزشی میباشد زيرا هم بر کيفيت آموزش تأثيرگذار
است و هم براي ارزشيابی برنامههاي آموزشی و انجام
اصالحات الزم مورد نياز است؛ لذا اين مطالعه با هدف

تعيين ديدگاه دانشجويان پرستاري در خصوص جو
آموزشی بر اساس مدل  DREEMدر دانشگاه آزاد
اسالمی مشهد به عنوان بخشی از ارزيابی درونی گروه
پرستاري در سال  1393اجرا شد.

روش بررسي
اين مطالعه به روش توصيفی-مقطعی بر روي
دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی مشهد در سال
 1393انجام شد .در اين مطالعه نمونهگيري از دانشجويانی
که سال آخر دورهي کارورزي در عرصه را میگذرانند و
دانشجويان ترم دوم تا ششم انجام و دانشجويان هر گروه
به صورت تصادفی بر حسب شمارهي دانشجويی انتخاب
شدند .اسامی دانشجويان انتخاب شده ،در اختيار
کارشناس آموزشی گروه قرار گرفت و وي پس از توضيح
در مورد هدف پژوهش و ذکر بی نامی و آزادبودن در
تکميل فرمها ،تکميل و جمعآوري فرمها را اجرا نمود .ابزار
پژوهش در اين مطالعه شامل نسخهي فارسی
پرسشنامهي  DREEMبود که در مطالعات متعدد
داخلی و خارجی روايی و پايايی آن تأييد شده است از
جمله در مطالعهي فالح خيري لنگرودي و همکاران
( )1391با عنوان اعتبارسنجی نسخهي فارسی
پرسشنامهي اندازهگيري محيط آموزشی ،با توجه به نتايج
به دستآمده پايايی و روايی ابزار سنجش محيط آموزشی
 DREEMمورد تأييد قرار گرفت .نسخهي فارسی اين
پرسشنامه در مطالعات متعدد از جمله ثناگو و همکاران
( )1392در دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،محمدي
( )1392در دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،رهبر و همکاران
( )1391در دانشگاه علوم پزشکی گيالن،آقاماليی و فاضل
( )1389در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مورد استفاده
قرار گرفته است .در مطالعهي مقدماتی که روي 18
دانشجو به منظور بررسی پايايی پرسشنامه صورت گرفت
ضريب همبستگی آلفاي کرونباخ  0/86به دست آمد که
اين تعداد به کل نمونهها هم اضافه شد .اين پرسشنامه
داراي دو قسمت است .مشخصات دموگرافيك در قسمت
اول شامل :سن ،جنس ،وضعيت تأهل ،مقطع آموزشی و
قسمت دوم شامل سؤاالت اصلی پرسشنامهي DREEM
میباشد .گزينههاي پرسشنامه در مبناي ليکرت ( 4کامالً
موافقم 3 ،موافقم 2 ،نظري ندارم 1 ،مخالفم ،صفر کامالً
مخالفم) امتيازدهی شد 9 .مورد از سؤاالت پرسشنامه (4
و  8و  9و  17و  25و  35و  39و  48و )50منفی بودند
که به صورت معکوس کدگذاري شدند .سؤاالت اين
پرسشنامه طبق راهنماي ارائهشده توسط مؤلفان آنها در
 5حيطه به شرح ذيل تقسيمبندي شده است .حيطهي
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فرج پور و همكاران
اول درك دانشجو از يادگيري ( 12سؤال) و حداکثر 48
نمره ،حيطهي دوم درك دانشجويان از اساتيد دوره (11
سؤال) و حداکثر  44نمره ،حيطهي سوم درك دانشجويان
از توانايی علمی خود ( 8سؤال) و حداکثر  32نمره،
حيطهي چهارم درك دانشجو از جو آموزشی ( 12سؤال) و
حداکثر  48نمره و حيطهي پنجم درك دانشجو از شرايط
اجتماعی ( 7سؤال) و حداکثر  28نمره و در مجموع
حداکثر نمره اين پرسشنامه  200میباشد و هر چه امتياز
به دستآمده باالتر باشد ،مبين محيط آموزشی مثبتتر و
مطلوبتر است .نمرهي کلی اين پرسشنامه به صورت زير
تقسيم میشود (مك آلير :)2003،نمرهي  0-50خيلی
ضعيف ،نمرهي  51-100محيط داراي مشکالت فراوان،
نمرهي  101-150جنبههاي مثبت بيشتر از جنبههاي
منفی است و نمرهي  151-200وضعيت عالی است .پس
از اينکه پرسشنامهها به صورت بینام و داوطلبانه تکميل
و جمعآوري شد ،دادهها وارد نرمافزار  SPSSنسخهي
 20شد و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت .عالوه بر
آمار توصيفی (تعداد ،درصد ،ميانگين ،انحرافمعيار) آمار
تحليلی با استفاده از آزمون  t-testبراي آزمون اختالف
ميانگينها در دو جنس و مقطع آموزشی (قبل از آموزش
بالينی و بعد از آموزش بالينی) مورد استفاده قرار گرفت.
بررسی ارتباط وضعيت تأهل با نمرهي کلی  DREEMاز
ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد و سطح معناداري
آزمون کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.

نتايج
تعداد  136دانشجوي پرستاري با دامنهي سنی -32
 18و ميانگين سنی  22±2مورد مطالعه قرار گرفتند%58 .
( 80نفر) اين دانشجويان مؤنث و بقيه مذکر بودند،
همچنين  95( %70نفر) مجرد و بقيه متأهل بودند%55 .
( 75نفر) در مقطع قبل از آموزش بالينی (قبل از
کاروررزي در عرصه) و  61( %45نفر) در مرحلهي
کارورزي در عرصه بودند .ميانگين نمرهي کلی ادراك
دانشجويان پرستاري از محيط آموزش يادگيري خود
 107.05±23.39گزارش شد که طبق تفسير امتيازات
پرسشنامه جنبههاي مثبت محيط آموزشی بيش از
جنبههاي منفی آن است.
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در حيطهي ادراك دانشجويان از يادگيري ميانگين نمره،
 23.85±7/8میباشد که طبق راهنماي تفسير امتيازات
پرسشنامه در اين حيطه ( 0-12خيلی ضعيف13-24 ،
ديدگاه منفی نسبت به آموزش 25-36 ،ادراك مثبتتر،
 37-48آموزش هوشمندانه) مبين ديدگاه منفی
دانشجويان نسبت به آموزشهاي ارائهشده میباشد .در
حيطهي ادراك دانشجويان از اساتيد ،ميانگين نمره
 22/6±6/4میباشد که طبق راهنماي تفسير امتيازات
پرسشنامه در اين حيطه ( 0-11بسيار ضعيف12-22 ،
نياز به بازآموزي 23-33 ،حرکت در مسير درست34-44 ،
اساتيد نمونه) بيانگر اين است که از نظر دانشجويان،
اساتيد نياز به يك سري دورههاي توانمندسازي و
بازآموزي دارند .در حيطهي ادراك دانشجويان از توانايی
علمی خود ،ميانگين نمره  19/35±5/4میباشد که طبق
راهنماي تفسير امتيازات پرسشنامه در اين حيطه (0-8
شکست کامل احساس میشود 9-16 ،جنبههاي منفی
زياد 17-24 ،احساس مثبتتر 25-32 ،مطمئن) نشان
میدهد که دانشجويان پرستاري نسبت به توانايی علمی
خود احساس مثبتتري دارند .در حيطهي ادراك دانشجو
از فضاي آموزشی ،ميانگين نمره  25/6±7/5است که طبق
راهنماي تفسير امتيازات پرسشنامه در اين حيطه (0-12
محيط بسيار بدي است 13-24 ،مسايل زيادي وجود دارد
که بايد تغيير کند 25-36 ،نگرش مثبتتر37-48 ،
احساس کلی خوب) نشان میدهد که دانشجويان
پرستاري نسبت به فضاي آموزشی خود نگرش مثبتتري
دارند .در حيطهي پنجم مربوط به ادراك دانشجو از شرايط
اجتماعی ،ميانگين نمره  15/6±4/45است که طبق
راهنماي تفسير امتيازات پرسشنامه در اين حيطه (0-7
بسيار بد است  8-14 ،خوب نيست 15-21 ،زياد بد
نيست 22-28 ،شرايط اجتماعی بسيار خوب) محيط
آموزشی از نظر شرايط اجتماعی به عقيدهي دانشجويان
زياد بد نيست.
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جدول شماره  -1ميانگين نمرات دانشجويان پرستاري در پنج حيطهي مورد بررسي و تفسير آنها
حيطهها
حيطهي  :1درك دانشجويان از يادگيري حداكثر نمره48:

ميانگين نمره

تفسير

24±7/8

ديدگاه منفي دانشجويان نسبت به آموزش هاي ارائه شده

 0-12خيلي ضعيف 13-24 ،ديدگاه منفي نسبت به آموزش
 25-36ادراك مثبتتر 37-48 ،آموزش هوشمندانه
22/6±6/4

حيطهي  : 2درك دانشجويان از اساتيد حداكثر نمره44:

نياز اساتيد به دورههاي توانمندسازي و بازآموزي

 0-11بسيار ضعيف 12-22 ،نياز به بازآموزي
 23-33حركت در مسير درست 34- 44 ،اساتيد نمونه
حيطهي  :3درك دانشجويان از توانايي علمي خود حداكثر نمره32:

19/35±5/4

 0-8شكست كامل احساس ميشود 9-16 ،جنبههاي منفي زياد

دانشجويان نسبت به توانايي علمي خود احساس مثبتتري
دارند

 17-24احساس مثبتتر 25- 32 ،مطمئن
حيطهي  :4درك دانشجويان از فضاي آموزشي حداكثر نمره48:

25/6±7/5

 0-12محيط بسيار بدي است 13- 24 ،مسايل زيادي وجود دارد كه بايد

دانشجويان نسبت به فضاي آموزشي خود نگرش مثبتتري
دارند

تغيير كند 25- 36 ،نگرش مثبتتر 37-48 ،احساس كلي خوب

حيطهي  :5درك دانشجويان از شرايط اجتماعي حداكثر نمره28:

15/6±4/45

محيط آموزشي از نظر شرايط اجتماعي زياد بد نيست

 0- 7بسيار بد است 8-14 ،خوب نيست
 15-21زياد بد نيست 22-28 ،شرايط اجتماعي بسيار خوب
107±23

كل

عالوه بر اين در راهنماي ارايهشده توسط راف ()2013
ذکر شده است که در بررسی انفرادي آيتمهاي پرسشنامه،
آيتمهاي با ميانگين نمرهي  3/5و بيشتر نقاط مثبت
واقعی هستند .آيتمهاي با ميانگين نمرهي  2و کمتر،
حوزههاي داراي مشکل را نشان میدهد و آيتمهاي با
ميانگين نمرهي بين  ،2-3/5جنبههاي قابل ارتقاي محيط
آموزشی را مشخص مینمايد.

در بررسی پرسشنامههاي دانشجويان پرستاري مشخص
شد که آيتمهايی که ميانگين نمرهي آنها باالي 3/5
باشد ،وجود ندارد .آيتمهايی که داراي ميانگين نمرهي  2و
کمتر میباشند در جدول  2آمده است و ساير آيتمها
داراي ميانگين نمرهي بين  2-3میباشند که نيازمند ارتقا
و تقويت هستند .باالترين ميانگين نمره  2/97±1مربوط
به آيتم «دوستان خوبی در اين دانشکده دارم» میباشد.

جدول شماره -2گزينههاي پرسشنامه داراي ميانگين نمرهي  2و كمتر
ميانگين نمره

انحراف معيار

شيوهي آموزش به پرورش اعتماد به نفس من كمک ميكند.

2

1/20

سؤاالت
از زمان آموزش به نحو خوبي استفاده ميشود.

2

1/15

شيوهي آموزش اغلب انگيزهبخش است.

2

1/13

لذت اين دوره بيش از استرس آن است.

2

1/20

شيوهي آموزش مرا تشويق ميكند كه يادگيرندهي فعالي باشم.

2

1/21

تسهيالتي كه براي زندگي در اختيار دارم ،مطلوب است.

2

1/26

1/96

1/15

1/92

1/15

به قدري خستهام كه نميتوانم از اين دوره لذت ببرم*.

1/88

1/23

مدرسان ،دانشجويان را مورد تمسخر قرار ميدهند.

1/77

1/27

شيوهي آموزش دانشجو_محور است.

1/73

1/14

زمانبندي برنامهها در اين دانشكده بسيار خوب است.

1/73

1/31

*

1/ 7

1/08

نظام حمايتي مناسب براي دانشجوياني كه دچار استرس ميشوند ،وجود دارد.

1/69

1/26

شيوهي آموزش بيش از حد استاد_محور است*.

1/66

1/09

در كالسها حرف ،حرف استاد است*.

1/55

1/10

مدرسان انتقادات سازندهاي ارايه ميدهند.
دانشجويان خشم اساتيد را بر ميانگيزند.

مدرسان در كالسها عصباني ميشوند.

*

*

* گويههاي منفي پرسشنامه

فصلنامهي علمي-پژوهشي توسعهي آموزش جنديشاپور ،سال هفتم ،شمارهي  ،2تابستان 1395

198

فرج پور و همكاران

( t=2/05و  )P value=0/042میباشد .همچنين ميانگين
نمره در حيطهي اول مربوط به ادراك دانشجو از يادگيري
در مرحلهي بالينی  25/6±7و در مرحلهي قبل از آن
 22/4±8میباشد که داراي اختالف معناداري (t=2/42
و )P value=0/017است.

ميانگين نمرهي کلی و نيز هر يك از حيطههاي مورد
بررسی در مقطع کارورزي در عرصه و پيش از آن در
جدول  3آمده است .ميانگين نمرهي کلی در مرحلهي
کارورزي در عرصه  111/5±21و در مرحلهي قبل از آن
 103±24/5متیباشـد کـه داراي تـفـاوت مـعـنـاداري

جدول شماره  -3مقايسهي ميانگين نمرات در مرحلهي كارورزي در عرصه و قبل از آن
حيطههاي بررسيشده

ميانگين نمرات مرحلهي قبل از

ميانگين نمرات مرحلهي

كارورزي در عرصه

كارورزي در عرصه

T

Sig

حيطهي  :1درك دانشجويان از يادگيري

22/4±8

25/6±7

2/42

0/017

حيطهي  :2درك دانشجويان از اساتيد

21/9±6

23/4±6/6

1/43

0/15

18/7±5/3

20±5/4

1/48

0/14

حداكثر نمره48:
حداكثر نمره44:
حيطهي  :3درك دانشجويان از توانايي علمي
خود
حداكثر نمره32:
حيطهي  :4درك دانشجويان از جو آموزشي

24/6±7/5

27±7

1/78

0/076

حيطهي  :5درك دانشجويان از شرايط اجتماعي

15/7±4/4

15/4±4/5

-0/416

0/67

103±24/5

111/5±21

2/05

0/042

حداكثر نمره48:
حداكثر نمره28:
كل

ميانگين نمرهي کلی و نيز هر يك از حيطههاي پنجگانه
مورد بررسی در دو جنس مؤنث و مذکر به تفکيك در
جدول  4آمده است .ميانگين نمرهي کلی ادراك
دانشجويان دختر از محيط آموزشی  111±23و ميانگين
نمـرهي کلی ادراك دانشـجويان پسـر از محيـط آموزشی

 101/5±23میباشد که داراي اختالف معنادار ( t=2/33و
 )P value=0/021نشاندهندهي ديدگاه مثبتتر
دانشجويان دختر میباشد .در حيطهي اول مربوط به
ادراك دانشجو از يادگيري نيز اختالف معناداري ( t=2/3و
 ) P value=0/022بين دو جنس وجود دارد.

جدول شماره  -4مقايسهي ميانگين نمرهي حيطههاي مورد بررسي بر حسب جنسيت
مؤنث

مذكر

T

Sig

حيطهي  :1درك دانشجويان از يادگيري

25±7/5

22±8

2/3

0/022

حيطهي :2درك دانشجويان از اساتيد

23±5/6

22±7/3

0/83

0/40

20±5

18/5±5/8

1/51

0/133

26/6±7/3

24±7/5

1/87

0/063

16±4/3

14/7±4/5

1/92

0/056

111±23

101/5±23

2/33

0/021

حيطه

حداكثر نمره48:

حداكثر نمره44:
حيطهي  :3درك دانشجويان از توانايي علمي خود
حداكثر نمره32:
حيطهي  :4درك دانشجويان از جو آموزشي
حداكثر نمره48:
حيطهي  :5درك دانشجويان از شرايط اجتماعي
حداكثر نمره28:
كل
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بحث
ارزيابی محيط يادگيري-آموزشی به عنوان يك
شاخص میتواند در فرايند مديريت کيفيت جهت
نشاندادن اثربخشی برنامهي آموزشی ،ميزان موفقيت و
ميزان رضايت دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلی مورد
توجه قرار گيرد .لذا اين مطالعه به عنوان بخشی از پروژهي
ارزيابی درونی گروه پرستاري در دانشگاه آزاد اسالمی
مشهد اجرا شد .ميانگين نمرهي کلی ادراك دانشجو از
محيط آموزش پرستاري  107.05±23.39میباشد که
نشان میدهد جنبههاي مثبت محيط آموزش پرستاري از
ديدگاه دانشجويان شاغل به تحصيل در اين دانشگاه بيش
از جنبههاي منفی آن است .بخشی و همکاران ( )2012در
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ديدگاه دانشجويان
پرستاري در مورد محيط آموزشی خود را مورد ارزيابی
قرار دادند که در اين مطالعه ميانگين نمرهي کلی 114/3
گزارش شد که مبين ديدگاه مثبت دانشجويان اين
دانشگاه است .در مطالعهي براون و همکاران ( )2011در
دانشگاه مانش استراليا ميانگين نمرهي کلی DREEM
در دانشجويان مامايی  135/5گزارش شد .عبدالرحمن
( )2013در عربستان امتياز  ،112الحجر نيز در مطالعهي
مشابهی در سال  2013در دانشگاه اسالمی غزه ميانگين
نمرهي کلی  DREEMدر دانشجويان پرستاري اين
دانشگاه را  113/1گزارش نمود .منتظري و همکاران در
دانشگاه علوم پزشکی يزد در سال  2012نيز در ارزيابی
ديدگاه دانشجويان رشتههاي مختلف علوم پزشکی
ميانگين نمرهي کلی پرسشنامهي  DREEMرا در
دانشجويان پرستاري  111/1±21/3گزارش نمودند .به
نظر میرسد که ديدگاه دانشجويان پرستاري در
دانشگاههاي داخل ايران و حتی دانشگاههاي خاورميانه
تفاوت چندانی نمیکند و مطالعهي ميانگين نمرات کلی
مبين آن است که ديدگاه دانشجويان پرستاري در اين
دانشگاهها نسبتاً مثبت است و البته جنبههايی نيز وجود
دارد که قابل ارتقاء و تقويت است .نقطهي مشترك
سيستم آموزشی اين دانشگاهها ،سيستم آموزشی سنتی
است .بنابراين تغييرات تکنولوژيکی و جهانی شدن از
عواملی است که ايجاد اصالحات در نظام آموزشی را
ضروري میسازد و بايستی که تغييرات در جهت نظام
آموزشی مدرن صورت پذيرد .در بررسی امتيازات 5
حيطهي مورد بررسی در پرسشنامهي DREEM
مشخص شد که در حيطهي ادراك دانشجو از يادگيري
( )24±7/8نگرش منفی و در حيطهي ادراك دانشجو از
اساتيد ( )22/6±6/4نگرش نسبتاً منفی وجود دارد در

حالیکه در مطالعهي بشير الحجر در غزه کمترين نمره
مربوط به درك دانشجو از شرايط اجتماعی ( 16/09از 28
نمره) و درك دانشجو از خودکارآمدي علمی ( 16/22از
 32نمره) و درك دانشجو از فضاي آموزشی ( 24/42از 48
نمره) میباشد و در حيطههاي ادراك از يادگيري و اساتيد
نگرش مثبتتري نسبت به مطالعهي حاضر وجود
دارد(.بشير الحجر )2013 ،در مطالعهي بخشی ()2012
نيز ميانگين نمرهي دو حيطهي ذکر شده حاکی از نگرش
مثبتتر دانشجويان است .بديهی است که بخشی از ادراك
دانشجويان در حيطههاي درك دانشجو و شرايط اجتماعی،
فضاي آموزشی و خودکارآمدي علمی که در مطالعهي
بشيرالحجر کمتر از مطالعهي حاضر است به دليل
تفاوتهاي فرهنگی و زمينهي اجتماع بزرگتري است که
مطالعات در آن انجام گرفته است .در پژوهش تابيندا
حسن ( )2013در دانشکدهي پزشکی دختران در عربستان
سعودي ميانگين نمرهي حيطهي ادراك دانشجو از
يادگيري ( 19/28از  48نمره) و حيطهي ادراك دانشجو از
فضاي آموزشی ( 19/83از  48نمره) و ادراك دانشجو از
شرايط اجتماعی ( 13/1از  28نمره) به طور محسوسی از
نتايج مطالعهي حاضر کمتر بود که اجراي آموزش سنتی و
تفکيك جنسيتی و نگرشهاي تابع آن میتواند از عوامل
ايجاد نگرش منفی در دانشجويان باشد .در هر صورت
اصالح شرايط اجتماعی محيط آموزشی و برقراري
ارتباطات و عدالت آموزشی در برنامهريزيها بايد در نظر
گرفته شود تا دانشجويان در اين زمينه ادراك مثبتی پيدا
کنند .نتايج مطالعهي حاضر قرابت نزديکی با مطالعهي
منتظري و همکاران ( )2012در دانشگاه علوم پزشکی يزد
در حيطههاي مختلف ادراك دانشجو از يادگيري ( 25/6از
 48نمره) ،ادراك دانشجو از اساتيد ( 22/8از  44نمره)،
ادراك دانشجو از توانايی علمی خود ( 19/2از  32نمره)،
ادراك دانشجو از فضاي آموزشی ( 27/1از  48نمره) و
ادراك دانشجو از شرايط اجتماعی ( 16/4از  28نمره)
دارد .در مطالعهي حاضر حيطههاي ادراك دانشجو از
يادگيري و ادراك دانشجو از اساتيد امتيازات پايينتري
گرفتند که در بررسی آيتمهاي پرسشنامه با توجه به
اينکه ميانگين نمرهي کمتر از  2در آيتمهاي :مدرسان
انتقادات سازندهاي ارايه میدهند ،دانشجويان خشم اساتيد
را بر میانگيزند ،مدرسان دانشجويان را مورد تمسخر قرار
میدهند ،مدرسان در کالسها عصبانی میشوند ،شيوهي
آموزش بيش از حد استاد_محور است و در کالسها
حرف ،حرف استاد است وجود دارد ،به نظر میرسد که
شيوههاي آموزشی کامالً سنتی و استاد_محور حاکم است.
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در بررسی نتايج مشخص شد که ادراك دانشجويان
پرستاري از محيط آموزشی در مرحلهي کارورزي در
عرصه آموزش بالينی ( )111/5±21به طور معناداري
( t=2/05و  )P value=0/042نسبت به مرحلهي قبل از
آن ( )103±24/5مثبتتر میباشد .در مطالعهي بخشی
( )2012به طور معناداري ميانگين نمرهي کلی ادراك
دانشجويان پرستاري از محيط آموزشی خود از سال اول
( )118/7تا سال سوم ( )109/7کاهش يافت ،ولی در سال
چهارم ( )118/8افزايش يافت .در مطالعهي غزه نيز تفاوت
معناداري در نمرهي ادراك دانشجويان پرستاري از محيط
آموزشی در سالهاي دوم تا چهارم خود مشاهده نشده
است(.بشيرالحجر )2013 ،در سالهاي قبل از آموزش
بالينی دانشجويان تمايل دارند که زودتر وارد محيطهاي
آموزش بالينی شوند و از طرفی چون مهارت کافی در
انجام بسياري از اقدامات و کارهاي بالينی ندارند ،ممکن
است که دچار کاهش رضايتمندي شوند ،ولی با ورود به
محيطهاي آموزش بالينی ،انجام اقدامات بالينی و احساس
مفيد و مؤثر بودن در انجام اقدامات پرستاري براي
بيماران ،نگرش مثبتتري در دانشجويان ايجاد میشود.
نتايج نشان داد که در اين مطالعه ،دختران ( )111±23به
طور معناداري ديدگاه مثبتتري نسبت به پسران
( )101/5±23نسبت به محيط آموزشی خود داشتند .در
مطالعهي طاهري ( )2009در دانشگاه گيالن نمرات
 DREEMدانشجويان پزشکی دختر کمتر از پسر گزارش
شد .در مطالعهي بخشی ( )2013نيز در ادراك دانشجويان
دختر و پسر از محيط آموزشی خود تفاوت معنادار گزارش
شد که در حيطههاي ادراك دانشجو از يادگيري و شرايط
اجتماعی دختران ديدگاه مثبتتري داشتند و در حيطهي
احساس خودکارآمدي علمی پسران ديدگاه مثبتتري
داشتند .نگرش مثبتتر دختران نسبت به پسران در مورد
محيط آموزشی خود در مطالعات انجام گرفته در
بنگالدش ،سريالنکا ،شيلی ،عربستان و پاکستان نيز
گزارش شد .همچنان که مشاهده میشود الگوي مشخصی
در مورد ارتباط بين جنسيت و درك دانشجو از محيط
آموزشی وجود ندارد و البته تفاوتها به زمينهي فرهنگی و
اجتماعی جامعهي مورد مطالعه بستگی زيادي دارد .از
طرف ديگر در حرفههايی نظير پرستاري که غلبهي
جنسيت مؤنث ( )female dominancyوجود دارد،
طبيعی است که زنان احساس بهتر و رضايتمندي
بيشتري نسبت به مردان خواهد داشت ،چون شرايط را
طبق نيازها و تمايالت خود به دليل غلبهي جنسيتی
میتوانند ،تغيير دهند.
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نتيجهگيري
نتايج اين مطالعه نشان داد که ادراك دانشجويان
پرستاري در دانشگاه آزاد اسالمی مشهد در حد متوسط
است و فرصتهاي بسياري در همهي ابعاد محيط آموزشی
براي بهبود ،اصالح و ارتقاء وجود دارد و اين نتايج
سرآغازي براي تحول و سرمايهگذاري براي آموزش مدرن
است .امتيازات کمتر در دو حيطهي ادراك دانشجو از
يادگيري و اساتيد مؤيد همين موضوع است و ضرورت
توانمندسازي اساتيد و استفاده از روشهاي نوين آموزش و
تدريس (مثل يادگيري مبتنی بر حل مسأله ،يادگيري در
گروههاي کوچك و  ). . .و ارزشيابی دانشجو نظير
 ،DOPSآسکی و غيره را آشکار میسازد .از آنجاکه غالب
روشهاي آموزشی و ارزشيابی نوين حول محور
دانشجو_محوري است ،بنابراين دانشجو_محوري استراتژي
مهمی است که در همهي ابعاد آموزشی و در چرخهي
برنامهريزي درسی بايد لحاظ شود .اجراي استراتژي ادغام
نيز فاصلهاي را که بين رضايتمندي دانشجويان قبل از
ورود به مرحلهي کارورزي در عرصه و پس از آن وجود
دارد را از ميان بر خواهد داشت .بنابراين ايجاد انگيزه در
دانشجويان ،ارايهي کاربردي مسايل تئوريك باعث نگرش
مثبتتر دانشجويان خواهد شد.
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Abstract: One of the effective factors in process of learning is education environment that is
determinant in student’s motivation toward learning and leads to boosting deep learning
treatments. This cross-sectional descriptive study involved collecting data on students’
perceptions of 136 randomized nursing students at Azad University of Mashhad that were
measured by standard DREEM questionnaire. Afterwards, data were analyzed by using SPSS
(V.20) software through descriptive statistics and T-test exam. The mean of total score obtained
from nursing education environment was 107±23 from 200 (MAX) that signified positive
aspects to be more than negative. However, the least mean score related to perception of
learning was 23.85±7/8 from 48, and to perception of teachers’ subscales was calculated as
22.6±6/4 from 44. In addition, there was a significant difference between the mean of total score
among male and female students and also preclinical and clinical education phases. The Results
of this study indicated that nursing student’s perceptions of education environment were
moderate, moreover, there are lots of opportunities for improvements in all domains of
educational environment. Furthermore, the modern educational strategies and student centered
approach should be applied in revising the educational programs.

Keywords: Learning- Education Environment, DREEM Questionnaire, Nursing, Students’
Perception of Education Environment.
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