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Evaluation of University Learning and Educational Environment Based on
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Abstract: This study was conducted to evaluate the learning and teaching

environment of the university based on students' viewpoint (case study of
Mohaghegh Ardebili University). The research method was a descriptive crosssectional study. The statistical population of the study consisted of all students
of Mohaghegh Ardebili University that 375 of them were selected using
stratified sampling method. The required information was collected through the
Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM) questionnaire. Data
were analyzed using one-sample t-test, t-test and one-way analysis of variance
by SPSS software. Based on the results, the learning environment in
Mohaghegh Ardabili University has a good condition for students. According
to the results, there is no significant difference based on gender and academic
year between the viewpoints of students, but there is a significant difference
between the learning environment and the educational environment in terms of
educational level, field of study, faculty, age and marital status.
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فناوری مناسب ساخت و از طرفی ،استفاده از خالقیدت

مقدمه
یادگیری امری متداول و جاری در زنددگی روزمدره

طراحانه در جهت بدات بدردن کیفیدت کالبددی و ابعداد

انسان است کده بدا توجده بده وقدو آن در زمیندههای

زیباشددناختی اسددت از طرفددی هددم یددادگیری فراینددد

گوناگون زنددگی بایدد بدرای آن ندوعی ارزش سازشدی

پیچیدهای است که در آن عوامل گوناگونی نقش دارندد

زیستی در نظر گرفت چنان که آن را به منزله ابدزار یدا

یکدی از ایدن عوامدل تأثیرگداار در فرایندد یداددهی و

فرایندی سازشی برای ارزیابی و تغییر سازنده به منظور

یادگیری ،زمینه و محدیط آموزشدی و یدادگیری اسدت

پیشبرد امور و کنشهای مختلف میتوان تلقی کرد .بدا

(ریکلمه  .)2009محدیط آموزشدی و یدادگیری در هدر

در نظر گرفتن این نکته که انسان از بددو تولدد درگیدر

عرصه یادگیری و یداددهی متفداوت اسدت .محدیط یدا

تعامل با محیط پیرامون خویش اسدت ،یدادگیری را در

فضای حاکم بر یدادگیری بیشدتر بده چیدونیی اجدرای

جای جای زندگی و در همه شدوون آن میتدوان یافدت

برنامههای درسی ،نیرش و عملکرد معلمان نسدبت بده

(حسدن آبدادی  .)1396بندابراین دانسدتن و آگداهی از

یادگیری ،فرهنگ سازمانی ،مؤسسه آموزشی ،دیددگاه و

فرایند و ابزاری چنین ضروری و کاربردی ،اهمیتی ویژه

درك دانشدجویان از شدرایط اجتمداعی موجدود مربدو

برای علت یابی ،جهت دهی و بهبود بخشیدن یا کاستن

میشددود (وانددگ و همکدداران2011؛ آقددامالیی .)2011

از کارایی و بازدهی یادگیری بنا به موضدو و موقعیدت

محیط حاکم بر فضای آموزشی عامدل تعیینکنندده در

آن دارد با این حساب آگداهی علمدی دربداره یدادگیری

ایجداد انییدزه یدادگیری در دانشدجویان اسدت ،زیدرا

برای ایجاد و بهبود عملکردهدا یدا کارکردهدای سدازنده

رفتارهای منتج به یادگیری بهتر و پیشرفت تحصیلی را

(زبدانآموزی ،مهارتهدا ،آمدوزش و پدرورش رسدمی و

تقویددت میکنددد (جددن 2001؛ بدده نقددل از فددرو پددور و

شایسدتییها) و مثبدت ،کاسدتن از عملکردهدا یدا

همکاران  .)1395بلوم ( )1964محیط یدادگیری را بده

کارکردهدای فرسداینده و منفدی (اخدتالتت یدادگیری،

عنوان شرایط ،نیروها و محركهای بیرونی که فرد را به

بدآموزیها ،رفتارهای نابهنجار ،افکدار و ارزیدابی منفدی

چالش میکشاند ،تعریف میکند این نیروها ممکن است

مرضی و ترسهای نابجا) ،بهبود شیوههای فرزند پروری،

شرایط و نیروهای فیزیکی ،اجتمداعی ،فکدری و ذهندی

اتخاذ درمان مؤثر برای بیماریها و ناهنجاریها ارزشی

باشددند (نقددل از فغددانی و همکدداران .)1392،در کددل

شایان توجه دارد (سیف  .)1393پس دستیابی به قلده-

یادگیری به عوامل متعددی بستیی دارد اما ید

گدام

های دانش و فرهنگ و پیشدرفت کشدور در زمیندههای

اساسدی مشدارکت دادن یادگیرندده در فعالیدتهدای

علمی و فرهنیی و اجتماعی ،ریشه در آموزش و پرورش

آموزشی و یادگیری است ،این مسأله تحت تأثیر انییزه

دارد و ایجاد و تأمین فضای آموزشی مناسب و هماهنگ

و ادراك او قرار دارد ،آن هم به نوبده خدود بده تجدارب

با نظام آموزشی کشور از مهمترین لوازم دستیابی به این

قبلدی یادگیرنددگان ،سدب های یدادگیری ،محدیط و

امر مهم است .بدیهی اسدت ویژگدی طراحدی فضداهای

زمینهای که در آن آموزش اتفاق می افتد بسدتیی دارد

آموزشی از عوامل مهم وتأثیر گداار بدر موفقیدت نظدام

(محمدی و محمدی  .)1392آموزش نه تنها به انتقدال

آموزشی و پرورشی است .طراحی ساختمان مدارس یدا

اطالعات ،بلکه همچنین به سهیم نمودن تجارب ،ایجاد

هر ساختمان دییری مستلزم شناخت شرایط محیطی و

زمینه و محیط مساعد برای یادگیری نیدز مربدو مدی-

اقلیمی ،ویژگدی معمداری بدا هویدت محلدی منطقدهای،

شود و دانشیاه محیطی است که انتظار مدی رود در آن
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دانشجویان فعالیدت هدای مختلدف یدادگیری را تجربده

معدل و مقطع تحصیلی نبود و فقط در حیطده آمدوزش،

نمایند ،مشخص شده است که برنامدهی آموزشدی مهدم

دانشجویان پسر دیدگاه مثبت تری داشتند و همینطدور

ترین تعیدین کنندده محدیط یدادگیری بدوده و محدیط

در حیطه شرایط اجتماعی دانشجویان سداکن در مندزل

یادگیری موثرترین تعیین کنندده رفتدار آموزشدی مدی

شخصی دیدگاه مثبت تدری داشدتند .اکبدری بورندگ و

باشد(دیمیرن و همکاران  .)2008محدیط آموزشدی در

همکاران ( )1395در تحقیق با عندوان بررسدی ادراك از

دانشیاهها نقش مهمی را در تربیدت فدار التحصدیالن

محیط یادگیری به عنوان یکی از عوامدل شدکل دهندده

ماهر ایفا میکند .مهمترین ابعاد در محیط  ،فعالیتهای

برنامه درسی پنهان در دانشجویان به این نتیجده دسدت

تدریس و آموزش و همچنین تعامل مدرس  -دانشدجو

یافتند که ادراك دانشجویان از توانایی علمی خود و جدو

در محیط روزمره دانشیاههاسدت .در محدیط یدادگیری،

آموزشی بر حسدب جنسدیت آندان متفداوت مدی باشدد.

مدرسدین تداثیر زیدادی بدر یدادگیری اثدر بخدش

ذوالفقدداری و بیجدداری( )1394در تحقیقددی بددا عنددوان

دارند(محمددی و محمددی  )1393همچندین ،محدیط

دیدگاه دانشدجویان پزشدکی از محدیط آمدوزش بدالینی

آموزشی بر رفتدار دانشدجو تدأثیر بده سدزایی دارد و بدا

بیمارسددتانهای آموزشدی تحددت پوشددش دانشددیاه علددوم

موفقیت ،رضایت و تحقق اهداف دانشدجو ارتبدا دارد.

پزشکی بیرجند بر اساس مدل دریم به این نتیجه دست

لاا درك و شناخت مسدایل محدیط آمدوزش و عوامدل

یافتند که میانیین نمرات محیط های آموزشی در همده

مرتبط با آن برای دگرگونی ،تعدیل و مددیریت برنامده

ابعاد باتتر از میانیین اسدت و میدانیین وضدعیت نمدره

محدیط یدادگیری خدوب

آموزش در بخش های مختلدف دارای تفداوت معنداداری

بدرای ارایدهی آمدوزش بدا کیفیدت نیداز حیداتی مدی

می باشد .جلیلی و صحبایی( )1393در تحقیق خدود بدا

باشد(خوشیفتار 2014؛ مناکدا و همکداران  .)2010در

عنوان ارزشیابی محیط آموزشی بر اساس مدل دریدم از

همدین رابطدده حسددینی و همکدداران( )1397در تحقیددق

دید دانشجویان به این نتیجه دسدت یافتندد کده بدین

خود بدا عندوان بررسدی دیددگاه دانشدجویان از محدیط

میدانیین امتیداز محدیط آموزشدی دانشدیاه از دیددگاه

یاددهی یادگیری بر اساس مددل دریدم بده ایدن نتیجده

دانشجویان و اطالعات دموگرافی

(سن ،تأهدل و سدال

دست یافتند که نمره دیدگاه کلی اغلدب دانشدجویان از

تحصدیلی) تفداوت آمداری معندیداری مشداهده نشدد.

محیط یاددهی و یادگیری مطلوب و بسیار مطلوب است

محمدی و محمدی ( )1393در تحقیق خدود بدا عندوان

همچنددین بددین دیدددگاه کلددی دانشددجویان بددر حسددب

ادراك دانشددجویان از محددیط یددادگیری و آموزشددی در

جنسیت ،رضایت از رشته تحصدیلی و عالقده بده رشدته

دانشیاه علوم پزشکی به این نتیجده دسدت یافتندد کده

تحصیلی از محیط یاددهی و یادگیری تفاوت معنداداری

تفاوت میانیین نمرات اساتید در بعد یادگیری بر حسب

وجود دارد .همچنین حسدن آبدادی و همکداران()1396

دانشکده و گروه آموزشی از نظر آمداری معندادار بودندد

در تحقیددق خددود بددا عنددوان بررسددی درك دانشددجویان

ولی تفاوت میانیین نمرات بدر حسدب جنسدیت از نظدر

پزشکی از محیط یادگیری به این نتیجده دسدت یافتندد

آمدداری معنددادار نبددود .فغددانی و همکدداران ( )1392در

که کیفیت آمدوزش از نظدر اکثریدت دانشدجویان نیمده

تحقیق خود بدا عندوان بررسدی دیددگاه دانشدجویان در

مطلوب ارزیابی و جو کلی آموزشی از نظر دانشجویان در

خصوص جو آموزشی بر اساس مدل دریم به این نتیجده

حیطه های پنجیانه متاثر از جنس ،وضعیت تاهل ،سن،

دست یافتند که جو آموزشی از دیدگاه دانشجویان نیمه

های آموزشی اساسی ،در ی
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مطلددوب بددود .ارتبددا معندداداری بددین جنسددیت و جددو

به نقل از فرو پدور و همکداران  .)1395ارزیدابی محدیط

آموزشی مشاهد شد و دانشدجویان مداکر جدو آموزشدی

آموزشی انتخاب شده فاقد پیشینه است و از ایدن منظدر

دانشیاه را مطلدوب تدر دانسدتند .کوسدونی و همکداران

می تواند پدژوهش حاضدر ارزش علمدی داشدته باشدد و

( )2012به این نتیجه دست یافتند کده میدانیین نمدره

نتایج تحقیق جهت بدازنیری در سیاسدتیااری دانشدیاه

محیط اموزشی باتتر از میدانیین متوسدط مدی باشدد و

مورد پدژوهش مدی تواندد ارزشدمند باشدد .در راسدتای

( )2012در پدژوهش خدود بدا عندوان

ارزیابی وضعیت محیط آموزشی دانشدیاه ،ایدن تحقیدق

بررسددی درك محددیط کددالس درس در دانددش آمددوزان

درصدد بررسی دیددگاه دانشدجویان نسدبت بده محدیط

روستایی و شهری نشان داد که تفداوت معنداداری بدین

یادگیری و آموزشی در دانشیاه محقق اردبیلدی و پاسد

ادراك دانش آموزان از محیط یادگیری واقعی و آرمدانی

به سوال مطرح شده زیر می باشد.

وجود دارد و دانش آموزان دختر برداشت مثبت تدری از

دیدگاه دانشجویان دانشیاه محقق اردبیلدی نسدبت بده

محیط یادگیری نسبت به دانش آموزان پسر دارند .ناهار

وضعیت محیط یادگیری و آموزشی چیونه می باشد؟

و همکاران ( )2010به این نتیجه دست یافتند که درك

مواد و روش ها

تحقیق شدادری

دانشجویان در کل نسبت به محیط یادگیری مثبت مدی

پددژوهش حاضددر بدده لحددا روش ،توصددیفی از نددو

باشد و همینطور میانیین نمرات آنها باتتر مدی باشدد و

مقطعی و از حیث هدف ،کاربردی است .جامعده آمداری

نیز ادراکات دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسدر

پژوهش را تمامی دانشجویان در حال تحصدیل دانشدیاه

از محیط آموزشی باتتر مدی باشدد و همینطدور ردوان و

محقددق اردبیلددی در سالتحصددیلی  97-98بدده تعددداد

همکدداران ( )2014در تحقیددق خددود بددا عنددوان ادراك

 11751نفر ( 6011نفر دختدر و  5740پسدر) تشدکیل

دانشددجویان پزشددکی دربدداره محدیط یدادگیری در ید

داده است .روش نمونه گیری به جهدت مشدخص بدودن

دانشکده پزشکی در مالزی به این نتیجه دسدت یافتندد

وضددعیت و مشخصددات دمددوگرافی ،روش نموندده گیددری

که اداراك دانشجویان نسبت به محیط آموزشدی مثبدت

تصادفی طبقده ای بدود و بدا اسدتفاده از جددول تعیدین

می باشد .بنابراین بین محیط یدادگیری و پدی آمددهای

حجم نمونه کرجسی و مورگدان تعدداد  375نفدر (195

ارزشمند از قبیل رضایت ،موفقیت دانشجویان رابطدهی

دختر و  180پسر) به عنوان نمونه انتخاب گردید .بدرای

آشکار وجود دارد .لاا برای ارتقای کیفیت یادگیری تزم

گردآوری داده هدا در ایدن تحقیدق از نسدخهی فارسدی

است تا نقا ضعف محیط یادگیری شناسایی و تقویت

پرسشددنامه ی محددیط آموزشددی  DREEMاسددتفاده

شوند و به ادراك دانشدجویان در جهدت بهبدود محدیط

گردید که مشتمل بر  50سوال در ی

مقیاس  5درجده

یادگیری اهمیت بیشتری داده شود .چون بدا توجده بده

ای برای سنجش ابعداد ادراك دانشدجویان از یدادگیری

تأثیرگاار بودن محدیط آموزشدی در آمدوزش دانشدجو،

 12سددوال ،ادراك دانشددجویان از مدرسددین  11سددوال،

آگاهی از ادراك دانشجویان در مورد جو آموزشی ،مورد

ادراك دانشجویان از توانایی علمی خود  8سدوال ،ادراك

نیاز مسؤوتن برنامهریزی آموزشی میباشد زیرا هم بدر

دانشجویان از جوآموزشی  12سوال ،ادراك دانشدجویان

کیفیت آموزش تأثیرگاار اسدت و هدم بدرای ارزشدیابی

از شرایط اجتماعی  7سوال می باشدد کده در مطالعدات

برنامههای آموزشی و انجام اصالحات تزم مورد نیاز می

مختلددددف از جملدددده در مطالعددددات فددددرو پددددور و

باشد(براون و همکاران 2011؛ العاید و همکاران 2010؛

همکاران( )1395پایایی و روایی ایدن پرسشدنامه مدورد
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تایید قرار گرفته است اما در مطالعه حاضدر بدرای تاییدد

دونموندده ای مسددتقل و تحلیددل واریددانس ی د

پرسشنامه مداکور ،روایدی و پایدایی پرسشدنامه مجدددا

تجزیه و تحلیل شدند.

مورد بررسدی قدرار گرفدت و روایدی صدوری پرسشدنامه

جدول زیر ادراك دانشدجویان دانشدیاه محقدق اردبیلدی
نسبت به وضعیت محیط یدادگیری و آموزشدی را نشدان
می دهد.

توسط محققان تایید و پایدایی آن بدا اسدتفاده از آلفدای
کرونباخ ( )0/86بدست آمد و دادهها با اسدتفاده از روش
های آماری توصدیفی و اسدتنباطی( tتد

طرفدده)

نمونده ایt ،

جدول  :1نتایج آزمون تی تک نمونه ای در خصوص ادراک دانشجویان از محیط یادگیری و آموزشی

Table 1: Results of one-sample t-test on students' perception of learning and educational environment
مولفه ها

محیط یادگیری و
آموزشی

میانگین از پنج

میانگین

انحراف استاندارد

T

sig

ادراک دانشجویان نسبت به یادگیری

3/2322

38/7867

5/64240

9/564

0/000

ادراک دانشجویان نسبت به مدرسین

3/5467

39/0133

6/64270

17/530

0/000

3/5153

28/1227

5/36835

14/871

0/000

3/5338

41/2053

6/53399

15/427

0/000

3/4861

24/4027

4/32138

15/248

0/000

3/4306

171/5307

23/30646

17/889

0/000

ادراک دانشجویان نسبت به توانایی علميی
خود
ادراک دانشجویان نسبت به جوآموزشی
ادراک دانشييجویان نسييبت بييه شييرایط
اجتماعی
محیط یادگیری و آموزشی

جمع کل

*میانگین مفهومی یا نقطه وسط طیف پرسشنامه ()3

جدول ( )1نشان میدهد که باتترین میانیین مربدو بده

محیط یادگیری و آموزشی در دانشیاه محقدق اردبیلدی از

ادراك دانشجویان نسبت به مدرسین( )3/58و پایین ترین

وضعیت مناسبی برخوردار است.

میانیین مربو به ادراك دانشجویان نسبت بده یدادگیری

جدول  2ادراك دانشجویان دانشیاه محقق اردبیلی نسبت

()3/23است .همچنین نتایج حاصدل بیدانیر آن اسدت کده

به محیط یادگیری و آموزشی را بر حسب جنسیت و سال

مقدار آماره  tبرای محیط یدادگیری و آموزشدی در سدط

تحصیلی نشان می دهد.

اطمینان  ./95معنادار است یعنی بین میانیین نظری(حدد

ادراك دانشجویان دانشیاه محقق اردبیلی نسبت به محیط

وسط) و میانیین نمرات به دست آمدده تفداوت معنداداری

یادگیری و آموزشی بر حسب جنسیت

وجود دارد .لاا با توجه به بات بودن همه میدانیین از نمدره

دو نمونه مسدتقل پیرامدون ادراك دانشدجویان نسدبت بده

 ،3میتوان چنین استنبا کرد که از دیدگاه دانشدجویان،

محیط یادگیری و آموزشی بر حسب جنسیتt

جدول  :2نتایج آزمون

Table 2: Test results
ادراک دانشجویان نسبت به محیط یادگیری و

تعداد

میانگین

انحراف معیار

پسر

180

171/7333

25/21917

دختر

195

171/3436

21/45410

آموزشی

مقدارt

سطح معناداری

0/162

0/872

نتددایج جدددول  2نشددان مددیدهددد کدده میددانیین ادراك

های به دست آمده حاکی از آن است که آماره  tبرابر بدا

دانشجویان پسر نسبت به محیط یادگیری و آموزشی برابر

 0/162و سط معناداری حاصل برابر با  0/872درصد

با ( )171/73و میانیین ادراك دانشجویان دختر نسبت به
محیط یادگیری و آموزشی برابر با ( )171/34است ،یافته-
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اسددت .بنددابراین میتددوان نتیجدده گرفددت کدده بددین ادراك

پسددر دیدددگاه مشددابهی در خصددوص محددیط یددادگیری و

دانشجویان بر حسب جنسیت ،نسبت به محیط یادگیری و

آموزشی دارند.

آموزشی تفاوت معنادار وجود ندارد و دانشدجویان دختدر و

ادراك دانشجویان دانشیاه محقق اردبیلی نسبت به محیط
یادگیری و آموزشی بر حسب سال تحصیلی

جدول  :3توصیف آماری ادراک انشجویان نسبت به محیط یادگیری و آموزشی برحسب سال تحصیلی

Table 3: Statistical description of students' perceptions of learning and teaching environment by
academic year
سال تحصیلی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

سال اول

144

175/2847

25/83072

سال دوم

129

170/4341

19/62772

سال سوم

58

166/7586

23/47474

سال چهارم

44

168/7500

23/21399

مقدارF

2/386

میزان معناداری

0/069

داده های جدول 3نشان میدهد که در ادراك نسدبت بده

است .همینطور با تحقیق حسن آبادی و همکاران ()1396

محیط یادگیری و آموزشی در بین دانشجویان بدر حسدب

که کیفیت آمدوزش را از نظدر اکثریدت دانشدجویان نیمده

سال تحصیلی تفاوت معنی دار وجود ندارد چون مقدار F

مطلوب ارزیابی کردند ناهمسو و ناهمخوان می-باشد .یکی

به دست آمده ( )2/386در سط  0/95معنادار نیست .اگر

از دتیل این ناهمسویی احتمالًا مربو به محیط آموزشدی

چدده بددر اسدداس داده هددای میددانیین مددیتددوان گفددت کدده

تحت ارزیابی است.

دانشجویان سال اول دیددگاه بهتدری در خصدوص محدیط

از آنجایی کده جدو آموزشدی بدر رضدایتمندی و موفقیدت

یادگیری و آموزشی نسبت به دانشجویان سال های دییدر

دانشجویان اثرگاار است لاا تالش برای دریافدت بدازخورد

دارند.

مسددتمر از دانشددجویان دربددارهی دیدگاهشددان نسددبت بدده

بحث و نتیجهگیری

محیط یادگیری و آموزشی امری ضروری است .همچندین

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی محیط یدادگیری و

ارزشیابی محیط یاددهی و یادگیری در ارتقایکمّی و کیفی

آموزشی دانشیاه بر اسداس دیددگاه دانشدجویان اسدت بدر

آموزش از ارکان اساسی و مهم بوده و بر اساس نتایج ایدن

اساس نتایج بدست آمدده در پاسد بده سدؤاتت تحقیدق،

مطالعه می توان نقا ضعف و وقت را شناسایی نموده و با

باتترین میانیین مربو به دیدگاه دانشدجویان نسدبت بده

تقویت جنبههای مثبت و اصالح نارسداییهدا ،در تحدول و

مدرسین و پایینترین میانیین مربو به ادراك دانشجویان

اصالح نظام آموزشی گام برداشت.

نسبت به یادگیری است .همچنین نتایج حاصل بیانیر آن

اگرچه دانشجویان در این تحقیق وضعیت محیط یداددهی

است که مقدار آماره  tبرای محیط یادگیری و آموزشی در

و یادگیری را باتتر از میانیین نظری ارزیابی کردندد ولدی

سط اطمینان  ./95معنادار است ،لاا میتدوان گفدت کده

هنوز تا رسیدن به ی

محیط یادگیری مساعد و مطلدوب

محیط یادگیری و آموزشی در دانشیاه محقدق اردبیلدی از

فضا برای بهبودی وجود دارد .لداا بدرای بهبدود و اصدالح

دیدددگاه دانشددجویان دارای وضددعیت مطلددوب و بدداتتر از

محیط یادگیری اقداماتی مانند برگزاری گارگاههای توسعه

میانیین است .نتیجده بده دسدت آمدده بدا نتدایج تحقیدق

حرفهای و شخصی ،در دسترس بودن اسداتید بده عندوان

حسدددینی و همکددداران ( ،)1397ذوالفقددداری و بیجددداری

منبع دانش در خارو از کالس برای یدادگیری مسدؤوتنه،

( ،)1394فغانی و همکاران ( ، )1392سلیمان و همکداران

اجرای جلسات درسی به صورت یادگیری مسأله محدور و

( ،)2017ردوان و همکاران ( ، )2014کوسونی و همکاران

دادن پروژههدای دانشدجویی کوتداه مددت بدرای تشدویق

( )2012و ناهار و همکداران ( )2010همسدو و همخدوان

دانشجو به عنوان یادگیرنده مستقل پیشنهاد میشود.
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همچنددین طبددق نتددایج بدده دسددت آمددده ،بددین ادراك

کالسها و کاربردی کردن محتوی آموزشی میتواند مثمر

دانشجویان بر حسب جنسیت و سال تحصیلی نسدبت بده

ثمر باشد .ایجداد نظدام حمدایتی مناسدب ،توجده بده امدر

محیط یادگیری و آموزشی ،تفداوت معندادار وجدود نددارد

مشداوره ی آموزشدی دانشدجویان و تدأمین تسدهیالت و

نتیجه به دست آمده با نتایج تحقیقات حسینی و همکاران

امکاندات آموزشدی مطلدوب میتواندد بده بهبدود ادراك

( ،)1397حسن آبادی و همکاران ( ،)1396اکبری بورندگ

دانشجویان محیط یادگیری و آموزشی کم

و همکاران ( ،)1395ذوالفقاری و بیجاری ( ،)1394جلیلی

از آنجددایی کدده محددیط یددادگیری و آموزشددی قویدداً بددر

و صحبایی ( )1393و محمدی و محمدی ( )1392همسو

رضایتمندی و موفقیت دانشجویان اثر می گاارد ،از این رو

و همخددوان بودهددو بددا تحقیقددات محمدددی و محمدددی

تالش برای دریافت بازخورد مستمر از دانشجویان میتواند

( ،)1393فغانی و همکاران ( ،)1392کوسدونی و همکداران

در باره برداشت آنان از محیط یدادگیری و آموزشدی مدؤثر

( ،)2012شددادری

( )2012و ناهددار و همکدداران ()2010

نماید.

باشد.

ناهمسو و ناهمخوان است.

به طورکلی ،توجه بیشتر به محیط یادگیری و آموزشی و

با عنایت به اینکه محدیط یدادگیری و آموزشدی زمیندهای

برنامه ریزی دقیقتر برای بهبود وضع آموزشی از طرف

ابزار استفاده می-

مسووتن دانشیاه و خود ارزیابیهای مداوم آموزشی،

است که دانشجویان از آن به عنوان ی

کنند تا به یادگیری و عملکرد مطلوب برسدند ،بده همدین

ضروری به نظر میرسد.

دلیل نیز با کیفیدت و عملکدرد تحصدیلی دانشدجویان در

پیشنهاد می شود درك دانشجویان از محیطهای یادگیری

ارتبا است .بر این اساس درك و شناخت مسائل محدیط

و آموزشی بهطور منظم ،برای مثال در پایان هرسال

یادگیری و آموزشی و عوامل مرتبط با آن برای دگرگدونی،

تحصیلی ،اندازهگیری شود تا فضای سالم و مؤثری جهت

تعدیل و مدیریت برنامههای آموزشی امری ضروری است و

یادگیری در محیط یادگیری و آموزشی ایجاد شود.

برنامه ریزان و مدیران ارشد برای ارتقای سالمت و عملکرد

به پژوهشیرانی که عالقمندند درباره محیط یادگیری و

تحصیلی داننشجویان باید با برگدزاری دورههدای آموزشدی

آموزشی به پژوهش بپردازند ،پیشنهاد میشود این

هم برای استادان و هم برای دانشجویان و با بده کدارگیری

پژوهش را در دانشجویان دانشیاههای مختلف بررسی

درست اصول طراحی آموزشی و فراهم کردن فرصت هدای

کنند تا جامعیت نتایج بررسی گردد.

برای انتخاب و تصدمیم گیدری و ایجداد فضدای یدادگیری
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یحیوی و نامور

مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال یلزدهم ،شماره  ،3پاییز 99

ارزیابی محیط یادگیری و آموزشی دانشگاه بر اساس دیدگاه دانشجویان
(مطالعه موردی دانشگاه محقق اردبیلی)

طاهر یحیوی :دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد اردبیل ،دانشیاه آزاد اسالمی،
اردبیل ،ایران.
یوسف نامور* :عضو هیات علمی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد اردبیل ،دانشیاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران.

چکیده :پژوهش حاضر به منظور ارزیابی محیط یادگیری و آموزشی دانشیاه بر اسداس دیددگاه دانشدجویان (مطالعده
موردی دانشیاه محقق اردبیلی) انجامشده است .روش تحقیق حاضر ،توصدیفی از ندو مقطعدی اسدت .جامعده آمداری
پژوهش را تمامی دانشجویان دانشیاه محقق اردبیلی تشکیل داد که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای به
تعداد  375نفر دانشجو انتخاب شدند .اطالعات موردنیاز از طریق پرسشنامه محیط یادگیری و آموزشی جمعآوری شد،
سپس دادهها با استفاده از آزمون های ( tت نمونهای t ،دو گروه مستقل و تحلیل واریانس ی طرفه) و با نرم افدزار
SPSSتجزیه و تحلیل شد .بر اساس نتایج بهدستآمده  ،محیط یدادگیری و آموزشدی در دانشدیاه محقدق اردبیلدی از
دیدگاه دانشجویان دارای وضعیت مناسبی میباشند ،طبق نتایج بین دیددگاه دانشدجویان برحسدب جنسدیت و سدال
تحصیلی نسبت به محیط یادگیری و آموزشی ،تفاوت معنادار وجود ندارد ،اما بین ادراك دانشجویان نسبت به محدیط
یادگیری و آموزشی برحسب مقطع تحصیلی ،رشته تحصیلی ،دانشکده ،سن و وضعیت تأهدل تفداوت معندیدار وجدود
دارد.

واژگان کلیدی :محیط یادگیری ،محیط آموزشی ،ادراك دانشجویان ،دانشیاه محقق اردبیلی.

*نویسندهي مسؤول :عضو هیات علمی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد اردبیل ،دانشیاه آزاد اسدالمی ،اردبیدل،
ایران.
Email: yosefy650@yahoo.com
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