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         کتی  مختلی    در مقیاتت و  افتید. ي است که یادگیري در آن اتفاق میی فیزیکی یا مجاز يحیط یادگیري زمینهم :چکیده

ژوهش در  بیان اهمییت و لیزوم پ   ،صورت پراکنده به بررسی محیط یادگیري پرداخته شده است. هدف از انجام این مطالعهبه

میروري   يآن اسیت. در ایین مطالعیه    هاي ارتقايمحیط آموزشی و راه گیريیادگیري و شناخت ابزارهاي اندازهمورد محیط 

هیایی شیام  محییط     واژهبیا کمیک کلیید    Magiranو  Sid ،Iranmedex ،Irandocهاي اطالعاتی فارسی شیام    پایگاه

           بییا  Pubmed ،Ericeهییاي اطالعییاتی تتییین شییام    آموزشییی و همینییین پایگییاه  یییادگیري، محیییط آموزشییی، جییو 

مورد جستجو  Educational Environment ،Learning Environment  ،Educational Climateهايواژهکلید

اهمیت محیط آموزشی شام  تأثیرگذاري بیر رفتیار دانشیجو،     :هاي این مطالعه در سه حیطه که عبارتند ازیافته قرار گرفت. 

نید آمیوزش و ...    صیویري نسیبتاج جیامز از وتیعیت کلیی فرای     تأثیر بر پیشرفت تحصیلی و موفقیت در امر یادگیري، ایجاد ت

و ... و  MSLES ،LEQ، MSEQ ،DREEM ،MSEI ،Mini-STEEMگیري محیط آموزشی شام  ابزارهاي اندازه

یادگیري، نقش اسیتاد در ارتقیاي محییط ییادگیري و     محیط  نقش مدیر در ارتقاي محیط آموزشی شام  راهکارهاي ارتقاي

محیط آموزشی مناس  یکیی از عناصیر تیروري بیراي      شود.ارائه میمحیط یادگیري  فیزیکی در ارتقاي نقش ارتقاي محیط

یادگیري است. ابزارهاي ارزشمندي جهت سنجش محیط آموزشی طراحی شیده اسیت. هییب ابیزاري همیه عناصیر محییط        

راهکارهاي بهبود محییط   کارگیريهدهد. با سنجش محیط آموزشی توسط ابزار مناس  و بجش قرار نمیآموزشی را مورد سن

 درسی کمک شایانی نمود. يیاددهی یادگیري و همینین اجراي موفق برنامه توان به ارتقايآموزشی می
 

 .گیريي درسی، اندازهمحیط آموزشی، جو آموزشی، محیط یادگیري، برنامه کلیدي: واژگان
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 مقدمه
        روابییط متقابیی  و پویییایی بییین پیینو اصییطال  محییوري      

درسی، جو آموزشیی، کیفییت ییادگیري، تریییر و      يبرنامه

مکرر در آموزش  طوروري وجود دارد و این اصطالحات بهنوآ

عنوان ، جو آموزشی بهاین میان شوند درپزشکی استفاده می

تیرین عناصیر   ی از مهیم هار مفهوم دیگیر و یکی  اي از چجلوه

(. در مییورد محیییط 2014 ،گفتییارخییوش) آموزشییی اسییت

قابی    يتعاری  متفاوتی ارائه شده است. اما نکتیه  ،آموزشی

ذکر این است که در مورد تعاری  محییط آموزشیی توافیق    

گونه تعریی   محیط را این لیزوت .(1987 ،آرتر) وجود ندارد

در شیده  هیاي مینعک   قایید و نگیرش  کند: هنجارهیا، ع می

شجویان سسه و عملیات رفتاري که پیشرفت دانالگوهاي مؤ

محیط کالس را جیو ییا    کند. بوریبرا بات برده یا متوق  می

                         ن اسییتاد و دانشییجو در آن اتفییاق حییالتی کییه تعییامالت بییی

 مفیاهیمی ماننید جیو آموزشیی    کنید.  افتد، تعریی  میی  می

(Educational Climate،)  آموزشییییییمحییییییط 

(Educational Environment،)   محیییط یییادگیري

(Learning Environment)  و محیییییط بییییالینی 

(Clinical Environment )عنوان مفاهیم توان بهرا می

کیه   هیر چنید   ،(2014 ،گفتارخوش) نظر گرفتیکسانی در

 محیییط یییادگیريهییایی وجییود دارد. هییا تفییاوتبییین آن

(Learning Environment) فیزیکییی یییا   يزمینییه

گالسیري  ) افتید ن اتفاق میی مجازي است که یادگیري در آ

تیرین  محییط آموزشیی از مهیم   . (2014 ،آمیوزش پزشیکی  

ي دانشیجویان  وسیلههاي رفتار است. محیط بهکنندهتعیین

رفتیار   شود و آن درک محیط است که میرتبط بیا  درک می

بسییار مهیم    يجنبیه  (Climate) جو(. 2001 ،جن) است

هسییته و رو  محیییط و  جییو (.2001 ،)جیین محیییط اسییت

پزشکی است. تجارب دانشجویان  يدرسی دانشکده يبرنامه

صییلی،  از جو  محیط آموزش پزشکی مرتبط با پیشرفت تح

جیو آموزشیی   (. 2001 ،جین رتایت و موفقیت آنان است )

 درک دانشجویان از محیط آموزشی و عملیات تدری  است

 درسیی  ياتمسفر برنامیه  یا تعریفی جو برابر (.2001 ،جن)

 يبرنامیه  و هیا دانشیکده  بیر  حیاکم  محیط و رو ي منزلهبه

 ،شیاهی   سلطانی عرب1995)اوان  هاروي،  است آموزشی

محیییط یییادگیري بییه بافییت   ، در تعریفییی دیگییر  .(2008

آن  اجتماعی، روانی و آموزشی اشاره دارد کیه ییادگیري در  

هاي دانشجویان را تحت یرد و پیشرفت و نگرشگصورت می

بلوم محییط ییادگیري را    (.2012 ،)سی  دهدمیتأثیر قرار 

هاي بیرونی که فیرد را بیه   عنوان شرایط، نیروها و محرکبه

کند ایین نیروهیا ممکین اسیت     کشاند تعری  میچالش می

 شرایط و نیروهاي فیزیکی، اجتماعی، فکري و ذهنیی باشید  

هاي کنند محیطریز و همکاران بیان میف .(2013)محمدي 

روانیی هسیتند کیه    هاي اجتمیاعی  زمینهآموزشی فضاها یا 

در  (.2011 ،)رتایی ي در یادگیري دارنداکنندهنقش تعیین

شیرایط و   يمحییط ییادگیري شیام  کلییه     ،تعریفی دیگیر 

امکانات فیزیکی، روانی، عاطفی، عوام  فرهنگی و اجتماعی 

ي سسیه ؤیادگیرنیده در ییک م   يتوسعه است که بر رشد و

 محییط  و جیو  (.2013 ،)محمیدي  گذاردآموزشی تأثیر می

 و ییادگیري  يعرصیه  هیر  در توانید میی  آمیوزش  بر حاکم

 از یا و استاندارد نزدیک به که طورهب  باشد متفاوت یاددهی

  سیؤال  ییک  طیر   محیط آموزشیی،  یک در. گردد دور آن

 محیط یک در اما ،باشد نندهتحقیرک دانشجو براي تواندمی

 و برانگییز چالش تواند یم همان سؤال طر  دیگر، فضاي و

هیاي  محییط آموزشیی در بخیش    باشید.  ییادگیري  محیرک 

نیو    همینیین ایین محییط بیا     .مختل  بیالینی فیرق دارد  

کنیید. محیییط دبسییتان، سییازمان و نییو  رشییته تفییاوت مییی

ضیی  چنید بع   هرکنید دبیرستان و دانشگاه با هم فیرق میی  

    سییلطانی1995اوانیی  هییاروي، عناصییر مشییترک دارنیید )

 اگیر  (.2010 ،میلینی    2013، ، دنیت 2008 ،شیاهی عرب

ي آموزش عالی سسهعناصر فعال در محیط آموزشی یک مؤ

توسیط دانشیجویان ییا    گونیه کیه   شناسایی شود و آنهیا آن 

اي . هم اسیاس و پاییه  ارزیابی گردد ،شودمدرسین درک می

ي ییادگیري در  منظیور تقوییت تجربیه   ا بیه براي تعدی  آنه

آموزشی  گذارياستي سیشود هم زمینهاختیار گذاشته می

منییابز آگاهانییه و مبتنییی بییر شییناخت و تخصییی  درسییت 

(. 2013 ،)محمیدي  شیود استراتژیک سیازمان تسیهی  میی   

محیط آموزشی از عناصر روانی، انسانی، انگیزشی، اجتماعی، 

سیاسی تشکی  شده اسیت و  فرهنگی، فیزیکی، افتصادي و 

 ،گفتیار )خیوش  باشیند عناصر فوق مداوم در حال ترییر میی 

محیط کالسی شام  ارتباطات بین استاد و دانشجو . (2014

هاي دیگر محیط از مؤلفه. و ارتباطات بین دانشجویان است

هاي توان به آزادي )چقدر دانشجویان در تصمیمکالسی می

)اسیتقالل معلیم،    صیی شیوند(، رشید شخ  کالسی درگیر می

قدر رقابت بین دانشجویان تشیویق شیده اسیت و تأکیید     چ

ي معلییم در برخییورد بییا روي پیشییرفت تحصیییلی(، سییازگاز

دبانه، ارتبیا  نیژادي و   ها، تأکید روي رفتار منظم و مؤنقش

هیاي  اي از فعالییت )محیدوده  قومی، مشیارکت دانشیجویان  

 هیا آزمیون ویان(، اسیتفاده از اطالعیات   موجود براي دانشیج 

              میون بیراي اصیال  آمیوزش اسیتفاده      )مقداري که نتایو آز

اي از مجموعه )روشنی شود(، حفاظت و ترییرات سیستممی

               هییا وهییا، سیاسییتهییا(، چگییونگی ترییییرات در نقییشنقییش

دسترس بودن  )راحتی فیزیکی، در ها، محیط فیزیکیبرنامه

ي کیالس، میواد   هاي معلم، انیدازه تمهار منابز( اشاره کرد.
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ساعت کیار، زنیدگی    يهاي آموزشی، برنامهیادگیري، روش

 اجتماعی، احساس تعلق، حمایت دانشجو، نتیایو ییادگیري  

هاي ارزیابی، تطابق با محییط، ذیذا، امنییت    مشخ ، روش

ینی، دستیابی به اشخاص، حم  و نق ، کتابخانه، تجارب بال

العه از عناصر دیگر محیط آموزشی هاي مطکامپیوتر، مهارت

          (. 2009 ،حقیییانی  2013، دنیییت  1987، هسیییتند )آرتیییر

هاي تیدری  و آمیوزش و   ترین ابعاد در محیط، فعالیتمهم

 (.2013 ،)محمیدي  همینین تعام  استاد و دانشجو اسیت 

صیورت پراکنیده بیه اهمییت     کت  مختل  بیه  در مقاتت و

ي در میورد  محمید  ،ان نمونهعنو)به بررسی محیط یادگیري

رفتار دانشیجویان   گوید چون براهمیت محیط یادگیري می

دارد و با رتایت آنها در ارتبا  است باید مورد بررسی  تأثیر

ابزارهاي سینجش محییط    ( و(2013 ،قرار بگیرد )محمدي

فقیییط بیییه  رادملکیییان عنیییوان نمونیییه )بیییه ییییادگیري

و  CUES ،DREEM ،PHEEM، OEAابزارهیییییاي

LEA ( و راهکارهیاي  2005، )ملکان راد اشاره کرده است)

عنیوان نمونیه ویمیر بیه نقیش      )بیه  محیط یادگیري ارتقاي

)اوانی    کنید ن در ایجاد محیط سیودمند تأکیید میی   مدیرا

، (( پرداخته شده است. هدف از ایین مطالعیه  1995 ،هاروي

 هاي مختل  مرتبط با محیط یادگیري از دیید بررسی جنبه

باشید.  صورت منسجم میی ي آنها به  و ارائهمطالعات مختل

درک اهمیت محیط یادگیري و آشنایی بیا   ،در همین راستا

 اي ارتقیاي ابزارهاي سینجش محییط ییادگیري و راهکارهی    

 محیط یادگیري از اهداف این بررسی است.

 هامواد و روش

در . انجام گردیید  1393اول سال  ياین مطالعه در نیمه    

، Sidهییاي اطالعییاتی فارسییی شییام   اهاییین مطالعییه پایگیی

Iranmedex ،Irandoc  وMagiran   بیییییا کمییییییک

 هایی شام  محیط یادگیري، محیط آموزشیی، جیو   واژهکلید

هیاي اطالعیاتی تتیین شیام      آموزشی و همینیین پایگیاه  

Pubmed ،Erice هییايبییا کلیییدواژه  Educational 

Environment،Learning Environment ، 
Educational Climate   .مییورد جسییتجو قییرار گرفییت         

نییز میورد    Scholar Googleپایگیاه اطالعیاتی   ،عیالوه به

بررسیی شید.    استفاده قرار گرفت. تعدادي کت  مرتبط نییز 

کتیی  مییورد اسییتفاده مییواردي بودنیید کییه بییین  مقییاتت و

نتایو حاص  از  منتشر شده بودند. 2014تا  1990هاي  سال

نحوي بیا محییط   ما نشان داد که بهمقاله را به  44جستجو 

 ،ایین مقیاتت   يآموزشی در ارتبا  بودند. پی  از مطالعیه  

بودنید میورد اسیتفاده     ترنزدیکآنهایی که به هدف مطالعه 

عدد از این مقاتت  9مقاله شدند.  20که جمعاج  قرار گرفتند

. پی  از  دیگر بیه زبیان تتیین بودنید     يمقاله 10فارسی و 

یک کتاب اي چهار کتاب تتین و کتابخانهجستجو در منابز 

           نحیوي در آن  رییزي بیود و بیه   فارسی کیه در میورد برنامیه   

میورد اسیتفاده    ،ها به محیط آموزشی اشاره شده بیود کتاب

 قرار گرفتند.

 نتایج
دسیت آمیده از   همنابز مورد نظر نتایو ب يپ  از مطالعه    

گرفتنید کیه شیام :    اصیلی قیرار    ياین منابز در سه دسته

ي محیط گیرسی محیط آموزشی، ابزارهاي اندازهاهمیت برر

 باشند. آموزشی و راهکارهاي ارتقاي محیط آموزشی می

 اهمیت بررسی محیط آموزشی
در تربییت   ها نقش مهمیی را محیط آموزشی در دانشگاه    

زشی بر رفتیار  کند. محیط آموهر ایفا میفارغ التحصیالن ما

سیزایی دارد و بیا موفقییت، رتیایت و     أثیر بیه دانشجویان تی 

ي محیییط مطالعییه  تحقییق اهییداف دانشییجو ارتبییا  دارد. 

مفصی  از   تواند تصویري نسبتاج جامز، فراگیر ویادگیري می

 ،)محمیدي  وتعیت کلی فراینید آمیوزش را ترسییم نمایید    

 ي محییط کننیده ین تعیینترآموزشی مهم يبرنامه(. 2013

 ي رفتیار کنندهیري مؤثرترین تعیینیادگیري و محیط یادگ

آموزشیی یکیی از    (. جیو 2013 ،)محمدي باشدآموزشی می

ذارد و در گی که بر یادگیري و رفتار تیأثیر میی   عواملی است

 ییک  ،ییادگیري  ثر اسیت. جیو  بهبود کیفییت ییادگیري میؤ   

 از  دانشیجو  ادراک نمیودار  اسیت و  رفتیاري  يکنندهتعیین

 درک این .باشدمی یادگیري يدرعرصه خود پیرامون محیط

 امر در وي موفقیت و تحصیلی پیشرفت در دانشجو، نگرش و

 آمیوزش، عیاملی   بر حاکم جو دارد. سزاییهب تأثیر یادگیري

 زییرا  ،اسیت  ییادگیري  بیراي  انگییزه  ایجیاد  در کنندهتعیین

را  تحصییلی  پیشیرفت  و بهتر یادگیري را به منجر رفتارهاي

 (.2013 ،دنیت   2008، شاهی)سلطانی عرب کندمی تقویت

گر آن اسیت کیه بیین    گرفتیه بییان  مطالعات متعیدد صیورت  

ادراکات دانشجویان از محیط یادگیري و انگیزش ییادگیري  

داري وجود رش آنها نسبت به علم ارتبا  معناو همینین نگ

توانید روي  (. محیط در یک سازمان میی 2012، )سی  دارد

محیط راحیت و   باشد.یادگیري اثرات مثبت یا منفی داشته 

ها دي براي یادگیري موفق است. پژوهشکلی ،کنندهحمایت

محیط ییا جیو موجیود در کیالس نشیان داده کیه        در مورد

 شیود. ث بات بردن پیشرفت دانشجویان میمحیط مثبت باع
روي  در مقاتت دیگر اشاره شده است که محیط آموزشی بر

رفتن فراگیران ن و چه یادگچگونه یاد گرفتن، چرا یاد گرفت

روي  گیذارد چیون محییط آموزشیی اثیر مهمیی بیر       اثر می

 گییري قیرار گییرد   مورد اندازه یادگیري فراگیران دارد، باید
(. از دتیی  دیگیر   2005 ،ملکان راد  1995، هاروي اوان )

توان به موارد ذی  اشیاره کیرد:  توجه به محیط آموزشی می
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ز بررسیی محییط   )پ  ا شده به دانشجواهمیت پیام ارائه-1

ل داده شده و درستی انتقاشود که چقدر پیام بهمشخ  می

شده مهم است محیط باید مورد بررسیی  چون این پیام ارائه

نشگاه )پ  از بررسی محییط  ترییر محیط دا -2قرار گیرد( 

 شود که آیا باید محیط دانشگاه ترییر پیدا کنید مشخ  می

)محییط   برنامیه  مفید بودن محییط در ارزشییابی   -3یا نه( 

ا در مقابی   تواند به انجام ارزشیابی کمک کند یی مناس  می

)محییط   اينیمرخ مثبیت مؤسسیه   -4ارزشیابی قرار گیرد( 

سسیه  مهمی در دیدگاه دیگران نسبت بیه مؤ نقش  ،سسهمؤ

)پ  از بررسی محییط   مدرکی از ترییرات مثبت - 5دارد( 

ر جهیت  اییم د ا دادهشود که آیا تریراتی کیه می  مشخ  می

 (.2013 ،دنت  1987، )آرتر مثبت بوده است یا نه(

تیوان  دتی  توجه به محیط آموزشیی را میی   ،مجمو  در    

 صورت زیر فهرست کرد:به

 ایجاد نقش مهم در تربیت فارغ التحصیالن-1

 تأثیرگذاري بر رفتار دانشجو-2

 تأثیر بر پیشرفت تحصیلی و موفقیت در امر یادگیري-3

 ادگیري و بهبود کیفیت یادگیريتأثیر بر ی-4

 یادگیري يکننده براي ایجاد انگیزهعاملی تعیین -5

 ارتبا  با رتایت دانشجو و کارکنان-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  از وتیعیت  مفصی  ، فراگیر وایجاد تصویري نسبتاج جامز-7

 سسهکلی فرایند آموزش و مؤ

 گیري محیط آموزشیدسته دوم: ابزارهاي اندازه
کیفیت یادگیري تزم است تا نقیا  تیع     براي ارتقاي    

و  محیط یادگیري شناسایی و تقویت شیوند. بیراي مطالعیه   

صورت هاي مختل  هم بهارزیابی محیط آموزشی متدولوژي

(. 2013 ،)محمیدي  صورت کمی وجیود دارد کیفی و هم به

گیري محیط انتخاب شود   از اینکه یک ابزار براي اندازهقب

هیایی از آن محییط   کیه چیه جنبیه    میم گرفته شودباید تص

ي گیري محیط باید سه مرحلهگیري شود. براي اندازهاندازه

ها طی شود. در ها و تفسیر یافتهآوري دادهریزي، جمزبرنامه

خواهید محییط  ریزي باید به مواردي همیون چرا میبرنامه

دازه خواهیید انی  بگیرید، چه قسمتی از محیط را می را اندازه

)انسیانی، زمیان و...(    بگیرید، چه منیابعی در اختییار داریید   

گیري محیط آموزشی (. براي اندازه2013، توجه شود )دنت

هییاي مختلیی  هییاي مختلیی  علییوم پزشییکی از روشرشییته

بیه آنهیا اشیاره شیده      1جدول شیماره   استفاده شده که در

 است:
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، CUES ،DREEMدر اینجا به توتیح مختصر در مورد 

PHEEM ،OEA  وLEA :پرداخته شده است 

معرفی شد.  1963 در سال که توسط پیث CUESروش -1

 گییرد: هاي زیر مورد بررسی قیرار میی  در این روش شاخ 

هیاي آکادمییک   ورزي و اییده دانش: تا چه اندازه دانش-ال 

ملی بودن: مطالی  آمیوزش   ع- رد. بگیمورد توجه قرار می

م  و کار قابی  اسیتفاده و اجیرا    شده تا چه اندازه در عداده

اشتراک: تقویت احسیاس دوسیتی و اشیتراک    -باشند. جمی

 بین استاد و فراگیران و بین خود فراگیران تا چه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مختلف علوم پزشکیگیری رشتهگیری محیط یاد: ابزارهای اندازه1ی جدول شماره
 منبع االتسؤ تعداد سال انگلیسی(نام ابزار ) )فارسی( نام ابزار نام اختصاری نام طراح

Marshal MSLES پزشکی یبررسی محیط آموزشی دانشکده Medical school learning 

environment survey 
 (2014 ، )خوشگفتار حیطه(7)50 1978

Roth LEQ آموزش پزشکیی محیط نامهپرسش Learning environment  

questionnaire  
 (2014 ، ) خوشگفتار حیطه(7)65 1970

Wakefort MSEQ پزشکی یمحیط دانشکده ینامهپرسش Medical school environment 

questionnaire  
 (2014 ، ) خوشگفتار حیطه(11)49 1981

Roff DREEM ندیگیری دانشگاه داابزار اندازه Dundee ready education 

environment measure 
-؛ سلطانی عرب2005، )ملکان راد حیطه(5)50 1997

 (2005 ،وارما ؛2008شاهی 

Hutchinson MSEI پزشکی یبررسی محیط دانشکده Medical school environment 

inventory 
 (2014 ، ) خوشگفتار حیطه(18)180 1961

Poloi and Price - گیری اندازه ابزارPololi وPrice Instrument from poloi and 

price 
 (2014 ، ) خوشگفتار حیطه(3)31 2000

Nagraje Mini-

STEEM 
 Mini-surgical theatre گیری محیط آموزشی جراحیابزار اندازه

education environment 

measure 

 (2014 ، ) خوشگفتار حیطه(3)14 2007

Stern and Pace CCI پزشکی یدانشکده )شاخص( هرستف College characteristics index 1985 300(30)(2014 ، ) خوشگفتار حیطه 
Rotem et al SLHS ارزیابی یادگیری در محیط بیمارستان Questionnaire from Rotem, 

Godwin and Du 
 (2014 ، ) خوشگفتار حیطه(8)46 1995

Roth et al LEA ارزیابی محیط یادگیری Learning environment 

assessment 
 (2006 ،)روت حیطه(5)49 2006

Bassaw et al DREEM for 

resident 
گیری محیط آموزشی دانشگاه ابزار اندازه

Dundee )برای دستیاران( 

Dundee ready education 

environment measure 
 (2014 ، ) خوشگفتار  حیطه(5)50 2003

Kanashiro et al OREEM گیری محیط آموزشیی اتیا    بزار اندازها

 عمل

Operating theatre educational 

environment measure 
 (2014 ، ) خوشگفتار حیطه(4)40 2006

Cassar STEEM گیری محیط آموزشی جراحیابزار اندازه Surgical theatre educational 

environment measure 
 (2014 ، ) خوشگفتار حیطه(4)40 2004

Holt And Roff ATEEM گیری محیط آموزشی بیهوشیابزار اندازه Anesthetic theatre educational 

environment measure 
 (2014 ، ) خوشگفتار حیطه(5)40 2004

Mulrooney PEEM گیری محیط آموزشی مبتنی بر ابزار اندازه

 )پزشک عمومی( عملکرد

Practice-based educational 

environment measure 
 (2014 ، ) خوشگفتار حیطه(4)37 2005

Jayashree PHEEM گیییری محیییط آموزشییی ابییزار انییدازه

 بیمارستان

Postgraduate hospital 

educational environment 

measure 

 (2010 ،)میلینگ حیطه(3)40 2004

Riquelme ACLEEM گیری محیط آموزشی سرپاییابزار اندازه Ambulatory care learning 

education environment 

measure 

 (2014 ، ) خوشگفتار )سه حیطه(50 2012

Boor D-RECT گیری محیط آموزشی هلندابزار اندازه The dutch residents 

educational climate test 
 (2014 ، ) خوشگفتار حیطه(11)50 2011

Roth OEA آمییوزش  ارزشیییابی محیییط سییازمانی(

 سرپایی(

Organizational environment 

assessment 
 (2006 ،) روت حیطه(6)36 2006

Pace CUES مقیاس محیط دانشکده و دانشگاه College and University 

 Environment Scales 
 (1963 ،)پیث حیطه( 5) 1963

Marshal DSLES   بررسی محیط یادگیری دانشیوو دنیدان-

 پزشکی

dental student learning 

environment survey 
 (2005 ،هنزی ؛2013، )دنت حیطه(7) 

Mikko 

Saarikoski 

CLES پرستاری( محیط یادگیری بالینی و نظارت( clinical learning environment 

and supervision 
 (2011 ؛ د وایت،2013)دنت،  27 2002

Moos CPCLES بررسی محیط کنفرانس بالینی Clinical Post Conference 

Environment Survey 

 

، لتیزیییا ؛2002، )سییاریکوزکی حیطه(6)54 1996

1998)  

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691701907154
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691701907154
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، CUES ،DREEMدر اینجا به توتیح مختصر در میورد  
PHEEM ،OEA  وLEA :پرداخته شده است 

 1963در سیال   (PACEکه توسط پیث) CUESروش -1

هاي زیر مورد بررسی قیرار  شاخ معرفی شد. در این روش 

دانش: تا چه اندازه دانش ورزي و اییده هیاي   -ال  گیرد:می

عملی بودن: مطال  - آکادمیک مورد توجه قرار می گیرد. ب

قاب  استفاده و آموزش داده شده تا چه اندازه در عم  و کار 

اشیتراک: تقوییت احسیاس دوسیتی و     -اجرا میی باشیند. ج  

اشتراک بین استاد و فراگیران و بین خود فراگیران تیا چیه   

آگاهی: تقویت احساس هویت -اندازه مورد توجه قرار دارد. د

آراسیتگی ظیاهري و تقوییت احسیاس      شخصیی، توجیه بیه   

این  شایستگی: تأکید بر-ولیت پذیري در قبال جامعه همسؤ

نکته وجود دارد که محیط، محیطی با رعایت احترام و ادب 

طلبید و نییز تیا    باشد. محیطی که رفتارهاي درسیت را میی  

حدودي تأکید بر روي توجه به قوانین و مقررات دارد)ملکان 

 (.2005راد 

 DREEM(Dundee Ready Educationروش  -2

Environment Measurement)    1997کیه در سیال 

و  محییط  کمیی  گییري اندازه برايو همکارانش  توسط روف

 تیدوین  اسکاتلند داندي دانشگاه آموزش در بر حاکم فضاي

 در فرایند واستراتژي تواندمیDREEM از استفاده. گردید

این روش داراي . کند ايارزنده هايکمک آموزش، در ترییر

تیدری ، نظیر فراگییران     يمالک نظیر فراگییران دربیاره    5

 يسییان، نظییر آکادمیییک فراگیییران دربییاره  مدر يدربییاره

دانشگاه و نظر  جو کالس یا يخودشان، نظر فراگیران درباره

خودشییان از دیییدگاه اجتمییاعی اسییت.  يفراگیییران دربییاره

DREEM  اطالعییات بخییش دو واجیید اينامییهپرسیش      

  بخش تحصیلی، مقطز )شام  جن ، شناسیجمعیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست صورتبه سؤال 50و  موزشی(آ بیمارستان و بالینی

نمره کامی  و جمعیأج    4هر کدام  يکه نمره شدهبنديدرجه

 بنیدي آن درجیه  هیاي فهرسیت   گزین .شودنمره می 200

 ئنیمطم یاز یامت 3 میوافقیمتیاز  یام 4موافقم  الجیکام شام 

 کامالج مخیال  صیفر   و  امتیاز مخالفم یکامتیاز   2 نیستم

  2008شاهی   سلطانی عرب2005، ن راد)ملکا است زامتیا

 .(2005 ،وارما

3-PHEEM(Postgraduate Hospital 

Educational Environment Measure)    یک ابیزار

 2004جهت سنجش محیط آموزشیی اسیت کیه در سیال     

سیؤال در سیه    40تهیه گردید کیه شیام     جایشريتوسط 

 هاي یادگیري، نظارت و بازخورد و سازماندهیبخش فرصت

تیایی   5(. با اسیتفاده از مقییاس   2010 ،کار است )میلین 

اتت تا کامالج مخالفم به هر یک از سؤ لیکرت از کامالج موافقم

 (.2010 ،)میلین  شوداده میپاسخ د

4-OEA (Organizational Environment 

Assessment)-   روتتوسییط  2006اییین ابییزار در سییال 

رتایت  يحیطه 6سؤال در  36ساخته شده است که شام  

قالل، تعهد سازمانی، اسیترس و  شرلی، محیط سازمانی، است

 (. 2006 ،)روت باشددستیابی به هدف می

5-LEA(Learning Environment Assessment)  

ش سیاخته  و همکیاران  روتتوسیط   2006این ابزار در سال 

هیاي  ي ویژگیی حیطیه  5سیؤال در   49شد. این ابزار شام  

ت علمیی،  یادگیري، تدری  اعضاي هییأ هاي مکانی، فرصت

 ،)روت هاي سازمان ییادگیري اسیت  نقش کارکنان و ویژگی

در جیدول   LEA يحیطیه  5(. اجزاي هیر کیدام از   2006

 آمده است: 2شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEA (Learning Environment Assessment)اجزای : 2 جدول شماره
 های سازمان یادگیریاجزای ویژگی اجزای نقش کارکنان یس اعضای هیأت علمیاجزای تدر های یادگیریاجزای فرصت های مکانیاجزای ویژگی

-ارزیابی دانش و توربه یادگیرنده توهیزات

 های جدید 

 برخورداعضا همانند همکار با یکدیگر نگرش مثبت کارکنان به یادگیرنده مهارت عملی

تشویق یادگیرنده بیرای اهیدا     اتا 

 فردی

 واضح بودن اهدا  مکان حمایت از مراقبت از بیمار عمرتعهد به یادگیری مادام ال

فضای خوانیدن )ییادگیری خیود    

 راهبر(

آسان بودن راه رسیدن یادگیرنده 

 به اهدا 

درگیر بودن اعضای هیأت علمیی در برنامیه    حمایت از کارهای اجرایی فهمیدن اهدا  یادگیری

 ریزی مکانی

ورد توسیط  دریافت به موقع بازخ فضا برای مشاوره خصوصی

 یادگیرنده

تشویق همسانی بین اهدا  سازمانی و اهدا   های دیگرفرصت همکاری با کارکنان مکان نظارت مناسب

 فردی توسط سازمان

کافی بودن موارد بیمیاری بیرای    های کوچکفضا برای جلسه گروه

 یادگیرنده

رییزی  گان در برنامه درگیر بودن یادگیرنده احترام اعضای هیأت علمی به کارکنان مشتا  بودن

 مکانی

برخورد مناسیب یادگیرنیده بیا     نسبت معلم به یادگیرنده

 بیماران

 ریزی مکانیدرگیر بودن کارکنان در برنامه احترام یادگیرنده به کارکنان بهبود کمک کردن به یکدیگر

تعداد کارکنان بیرای مراقبیت از   

 بیماران

فراهم نمودن درمان مناسب  توسط 

 یادگیرنده

وجود فرصت برای ارتباطات در بین کارکنان  فراهم نمودن توسعه کارکنان ریزیعهد به زمان برای برنامهت

 در این مکان

   تدریس و بازخورد به تدریس  دوام معلمان

شییمار کارکنییان بییرای کارهییای 

 اجرایی

   توجه به نکات کلیدی مراقبت بیمار در تدریس 

   شارزیابی درست دانش، مهارت، نگر  

 روزفراهم کردن برنامه درسی  به  
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 محیط آموزشی ي سوم: راهکارهاي ارتقايدسته
 آموزش دانشجویان پزشکی باید در جایی صیورت گییرد      

ان کارکنیان بهداشیتی پاسیخگوي نیازهیاي     عنوها بهکه بعد

 آمیوزش  خواهند به آن پاسخ گویند باشند.جمعیتی که می

 کیارآموزي  يبرنامیه  فقیدان  دلیی  هبی  بالینی، هايبخش در

 و بالینی هاي تدری روش با استادان ناکافی آشنایی مدون،

 بهداشیتی  تفکییک خیدمات   قاب  ذیر تداخ  نیز و گروهی

 و خشین  و نسیبتاج  صیالبت  بیا  محیطیی  آمیوزش،  با درمانی

 دانشیجویان  کیه طوريهب  دارد کالس در آموزش از متفاوت

 محییط  بیا  هیاي آشینایی  برنامیه  نبود دلی به ورود، بدو در

 بیالینی  يعرصه تطبیق با و مناس  یادگیري به قادر بالین،

یافتیه بیه   ایجاد محیط آموزشیی حمیایتی و جهیت    د.نیستن

           رو هیاي بیالینی بیا مشیکالتی روبیه     بخشسوي دانشجو در 

بیازخورد بیه    ينیاز به نظارت و ارائیه  ،طرفشود، از یکمی

باید به بیماران توجه شود و  ،کارآموزان وجود دارد، از طرفی

بایید   بنابراین موزان نیاز به تشویق دارند.آکار ،از طرف دیگر

سیلطانی  ) محیط آموزشی بیود  اي جهت ارتقايدنبال چاره

 ،زنییدي قشییقایی   2010، میلینیی   2008، شییاهیعییرب

 محییط  یک نشانگرهاي هايتوصیه آیوا در دانشگاه (.2002

      از اعیم  مختلی ،  هیاي حیطیه  در مثبیت  آموزشیی  جیو  و

را ذکیر   شهروندي و اجتماعی وظای  کالسی، اي ومؤسسه

 مییزان  و امنیت برابري، چون به نشانگرهایی که کرده است

 اشاره شاخ  عنوانبه اجتماعی خدمات در دانشجو اشترال

 آتمسیفر  بر مؤثر عوام  به هاکینسون يمطالعه کند. درمی

 مانند عواملی به و شده بالینی اشاره هايبخش در آموزشی

 محیطیی  عوامی   و الگو عنوانمعلم به نقش تناس ، انگیزه،

  از (.2008 ،شییاهی)سییلطانی عییرب اسییت گردیییده اشیاره 

هیایی بیه ارتقیاي محییط     مختل  موارد زیر اشاره مطالعات

بیه نقیش میدیران در     ویمیر  کند:سازمان مییادگیري درون

 تواننید بیا  کند. مدیران میی د تأکید میایجاد محیط سودمن

ایجیاد   هیاي آموزشیی در  مرور برنامه و توجه بیه اسیتراتژي  

د. رفتارهیاي کنترلیی میدیر،    محیطی سودمند سهیم باشین 

دي مدیر، رهبري آموزشی مدیر، رفتارهیاي  هاي تضابرخورد

دیر روي محییط اثیر مثبیت و منفیی     اعتمادي و ارتباطی م

(. پروبست 1999 ،باتک  1995، ) اوان  هاروي گذارندمی

اند که رشد سیازمانی ییک فیاکتور    و همکارانش اشاره کرده

کلیدي بیراي ایجیاد محییط ییادگیري بیالینی اسیت )روت       

ر که محیط سودمند براي بهبیود  (. مور چندین فاکتو2006

کنید را بییان   وزش و رفاه درون سازمان ایجاد میسالمت آم

کیه جامعیه دانشیگاهی    جو تحقیقی جایی -کرده است: ال 

یشییتر بییراي کشیی  آمییوزش و رو  اتحییاد بییراي تحقیییق ب

کیه  جیو مینظم و روشین جیایی     -ثر دارنید. ب یادگیري میؤ 

ت علمیی  ي هییأ اطات روشن و پایداري با اعضیا مدیران ارتب

دهنده احسیاس  جوي از اعتماد جایی که آموزش -دارند. ج

جیوي کیه تنیو      -کند فرصیت بیراي پیشیرفت دارد. د   می

شناسید و بیه آن   تنیو  نیازهیاي آموزشیی را میی     آموزش و

هاي دیگري (. توصیه1995، )اوان  هاروي گذارداحترام می

ند ه است عبارتکه براي بهبود محیط یک سازمان انجام شد

       هییاي بخیش اي شیام  اعضیاي همیه   تشیکی  کمیتیه  -1از: 

آزمیودن متیون و ارزشییابی     -3تحلی  فرهن  سازمان  -2

ي تعییین فردکارآمید بیراي برنامیه     -4هاي موجود سیاست

کیاري   يایجیاد نقشیه   -6تعیین زمان  -5شده بنديبودجه

 را محیطیی  دانشجویان (.1995 ،اوان  هاروي) براي آینده

 مشیخ   خیوبی هبی  وظای  شر  آن در که دهندمی حترجی

 کنند، اجیازه  لذت احساس آن در گرفتن قرار از باشد، شده

 و کارکننید  خودشان قعالی و توانایی اساس بر باشند داشته

 اسیتفاده  ییادگیري  -آموزشی نوین راهبردهاي و هاروش از

ه شییواهد حییاکی از آن اسییت کیی (. 2011، )رتییایی گییردد

بخییش، هییاي حمایییتانگیییزه در محیییط یادگیرنییدگان بییا

          و بهبییودي در آمییدي بییاتتري دارنیید. بییراي ارتقییا  کارخود

)مثی    هاي نوین آموزشي یادگیري استفاده از روشزمینه

یادگیري مبتنی بر ح  مسأله و مشارکت دادن دانشیجویان  

در دانشجویان براي شرکت  در مباحث درسی(، ایجاد انگیزه

توانید  اي آموزشیی میی  کاربردي کردن محتیو ها و در کالس

میایتی مناسی ، توجیه بیه امیر      ثر باشد. ایجیاد نظیام ح  مؤ

ي آموزشی دانشجویان و تأمین تسهیالت و امکانات مشاوره

ادراک دانشیجویان از   توانید بیه بهبیود   ب میآموزشی مطلو

  (.2013 ،)محمدي شرایط اجتماعی کمک نماید
          آموزشی یطمح ایجاد در عوام  ترینمهم    

 طورهب انسانی تربیت نیروي براي آموزشی هايبیمارستان

 به منديعالقه که شام  استاد ویژگی از عبارتند کلی

 و ساختن مشرول در نیز توانایی و دانشجو و درسی موتو 

 ویژگی و است یادگیري تجربیات در دانشجو نمودن درگیر

 فیزیکی، يفضا آن در که است خصوصیات مکانی دیگر

 دردارند.  دخالت یادگیري تمسفرا و و محیط برنامه اجراي

دارد )سلطانی  بیشتري اهمیت استاد میان، ویژگی این

 از کارهایی که یک استاد براي ارتقاي(. 2008 ،شاهیعرب

تواند انجام دهد به موارد زیر اشاره شده حیط آموزشی میم

 هاي)ویژگی دانستن اطالعاتی در مورد دانشجویان  است:

)فیزیکی، ذهنی،  شان، نیازهایشانشان، عالیقشخصیتی

 يشود معلم وسیلهمی )باعث سبک یادگیریشاناجتماعی(، 

)چه چیزي را توقز  برانگیختن آنها را بشناسد( و توقعاتشان

        گیري مطال  خوبیاد بگیرند(، توزیز و پی دارند

و پذیرش اختالفشده، احترام متقاب ، احترام دهیسازمان
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ایزه به افراد، تنظیم اهداف به روشنی، تشویق نوآوري، ج

ویی با تضاد، کنندگان، خوشربرترین، خوشرویی با شرکت

ها، خوشرویی با اشتباهات و ایجاد رو  خوشرویی با بازخورد

گفتن  هایی مانند:به نف  در دانشجویان با فعالیت اعتماد

قش، روحیاتش، اطالعات شخصی در مورد خودش، عالی

شکن  تعیین و بک ترجیحی آموزشش  استفاده از یخس

         قومی و نژادي  سازماندهی  سپ  تجلی  از تنو 

هاي ارتباطی ساده که مثبت هستند مث  بحث با فعالیت

که اتفاق افتاده است،  همکالسی در مورد بهترین چیزي

 گذشته اتفاق افتاده است  يترین چیزي که هفتهمضحک

هایی تشخی  نقا  قوت دانشجویان، مهارتکار کردن روي 

که در آن خوب هستند، چیزهاي خوبی که مردم در مورد 

         تشکر از دیگران در دانشجویان  اند  رشدآنها گفته

افراد  يفکر کردن و گفتن چیزهاي خوب درباره يوسیلههب

انشجویان اجازه دادن تا وقتی چیزهاي در کالس  به د

ن توتیح دهند  د به دیگراافتخوبی در کالس اتفاق می

انتخاب یک نام براي تیم براي  يوسیلهبه  ایجاد رو  تیمی

آن و توجه ایجاد تعهد و احساس مالکیت و متعلق بودن به 

هاي کالسی به سب  تضمین کردن به پویا بودن بحث

  1995، اوان  هاروي) اعضا يکردن رفتار مناس  همه

 محیط اهمیت رذمعلی (.2012 ،رتایی  1999،باتک 

 در درمانگاهی آموزش بالینی و آموزش امر در فیزیکی

 .شودمی توجه کمتر مقوله این آموزشی به هايریزيبرنامه
محیط  اجزاي از یکی عنوانبه درمانگاه فیزیکی فضاي

 دارد و بسزایی تأثیر درمانگاهی آموزش کیفیت بر یادگیري،

 ناپذیر فرایندجدایی جزو و یادگیري بر مؤثر و مهم عوام  از

 یک فیزیکی محیط تأمین در .شودمی محسوب تدری 

 يدرجه جمله از محیط، وجوه ایني کلیه باید درمانگاه

 چینش طرز مناس ، يتهویه روشنایی، میزان حرارت،

 گروه همینین نیازهاي و درمانگاه مساحت و هاصندلی

 فضاي کالس و مساحت ندازها شود. گرفته هدف درنظر

کار رفته در جن  و مصالح به ،راهروها و دیوارها آموزشی،

)متناس  نبودن میز و نیمکت  کتها، میز و نیمک  کالس

خستگی  باعث انحراف و ناراحتی ستون فقرات شده و

کند(، روشنایی )روشنایی زودرس در دانشجو ایجاد می

کاهش  و مناس  موج  افزایش تمرکز در کالس درس

روشنایی . شودصدا و باترفتن راندمان آموزش میسرو

کاهش خستگی اعصاب  مناس  منجر به سالمتی چشم و

هاي ي مناس ، فعالیتشود(، تهویه )سق  بلند و تهویهمی

صداي نامناس  ) دهد(، سر و صدامی هوش بدنی را افزایش

تشخی  رن  و  باعث خستگی بدن، کم شدن میدان دید

ي شود(، استفاده، کاهش ظرفیت و بازده کاري میتدر نهای

نجی بر و نار هاي آبی روشن، زرد، سبزمناس  از رن  )رن 

تا افزاید و توانایی هوشی را توانایی یادگیري افراد می

           هاي سفید، سیاه و درجه افزایش خواهد داد. رن 12

ود. والتر بدین شوشی میاي سب  کاهش تری  هقهوه

ري یا دیوارهاي هاي سفید، خاکستتیجه رسیدکه رن ن

            ها گرد هم هایی که افراد و گروهبدون رن  در محیط

ده از رن  سفید در میز باشند. استفاآیند مناس  نمیمی

شود. منجر به خستگی چشم می دلی  انعکاس نورمطالعه به

تنش س منجر به هاي آبی تیره و قرمز در دیوار کالرن 

مات باشد(، نص  صندلی شاگردان باید  شود. رن  میز ومی

دسترسی آسان مکان  هاي مناس ،جا لباسی در مکان

 با متناس  و کافی هاکالس تعدادآموزشی براي همه، 

 و استراحت جهت جمعی هايکالسی، مکان هايبرنامه

 فضاي دانشجویان، آمادگی تعداد با متناس  خوردن

 قیقد رعایت، رسمی ذیر و رسمی هايلیتفعا براي دانشگاه

 یابیمکان و دستشویی طراحی توالت، در استانداردها

آنها از مواردي است که در طراحی فضاهاي  مناس 

آموزشی باید به آنها توجه شود که توجه به آنها باعث 

 ،لط  عطا  2009، )حقانی شودارتقاي محیط فیزیکی می

 میزان باید درمانگاه یک فیزیکی بررسی محیط در  (.2008

 آموزشی، منابز .شود بررسی آموزشی نیز منابز به دسترسی

 درمانگاه در یادگیري-یاددهی فرایند اصلی عناصر از یکی

 آموزش در و آموزش بالینی محیط در .است آموزشی

       تی اسکن، سی گرافی، ،MRIدرمانگاه  در رپاییس

            اینترنت يبکهش به دسترسی رایانه و مرجز، هايکتاب

 ،)حقانی شوندمی گرفته درنظر آموزشی منابز عنوانبه

2009.) 

مجمو  کارهایی را که براي ارتقاي محیط آموزشی  در    

 توان انجام داد در سه دسته قرارگرفت: می

 محیط یادگیرينقش مدیر در ارتقاي -1

 محیط یادگیري نقش استاد در ارتقاي-2

 محیط یادگیري حیط فیزیکی در ارتقاينقش ارتقاي م-3

 گیرينتیجه
 اسیت و  رفتیاري  يکننیده تعییین  یادگیري ییک  محیط    

 يعرصیه  در خیود  پیرامون محیط از دانشجو ادراک نمودار

 پیشیرفت  در دانشجو، نگرش و درک باشد. اینمی یادگیري

دارد.  بسزایی تأثیر یادگیري امر در وي موفقیت و تحصیلی

           له  توجیه بییه محییط آموزشییی همیین مسییأ   ییییکیی از دت 

که محیط آموزشی مناس  یکی از عناصر تیروري   باشدمی

براي یادگیري است. ابزارهاي ارزشیمندي جهیت سینجش    

زارها جزئی محیط آموزشی طراحی شده است. هر کدام از اب

عناصیر   يسنجد و هیب ابزاري همهاز محیط آموزشی را می
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هر  يدهد. وظیفهرد سنجش قرار نمییط آموزشی را مومح

استاد یا مدرسی است که با این ابزارها آشنا شیود و بتوانید   

ت محیط کالسی خود را مورد سنجش قرار دهد تا در صیور 

 هر میدرس ییا   يدهد. وظیفه نیاز بتواند این محیط را ارتقا

ی آشینا  محییط آموزشی  هاي ارتقیاي  استادي است که با راه

 محییط اسیتفاده نمایید. محییط     ي ارتقايشود و از آنها برا

 تشکی  انسانی و اقتصادي فیزیکی، يمؤلفه سه از آموزشی

 آمیوزش  امیر  در فیزیکی محیط اهمیت رذماست. علی شده

 آموزشی بیه  هايریزيبرنامه در درمانگاهی آموزش بالینی و

محیط آموزشی  شود. براي ارتقايمی توجه کمتر مقوله این

 يزه توجیه کیرد. نقیش اسیتاد در حیوزه     باید به هر سه حو

ترین کارهیایی  باشد و یکی از مهمیانسانی بسیار برجسته م

ط آموزشیی انجیام   محیی  تواند براي ارتقايکه یک استاد می

 کنند.هایی است که اعتماد ایجاد میدهد ایجاد فعالیت
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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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