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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، مشهد، ايران.، عضو هيأت علمی، گروه جراحی ي مسؤول: سندهينو*
 

   )          Email: Sma_Rais@Yahoo.Com  (  

کننده در يکی از عوامل تأثيرگذار در فرآيند ياددهی و يادگيري، محيط يادگيري است که عامل تعيين چكيده:

کند. در اين پژوهش ي دانشجويان در يادگيري است و رفتارهاي منتج به يادگيري بهتر را تقويت میانگيزه

نشجوي پرستاري از محيط آموزشی خود در دانشگاه آزاد اسالمی مشهد که به طور دا 136توصيفی مقطعی ادراك 

نامه هاي پرسشگيري شد. دادهاندازه DREEMي استاندارد نامهتصادفی انتخاب شده بودند، با استفاده از پرسش

ي کلی تجزيه و تحليل شد. ميانگين نمره T-TEST( و آمار توصيفی و آزمون 20) SPSSافزار با استفاده از نرم

 هاي مثبت بيش ازبود که به معنی وجود جنبه 200از حداکثر نمره  107.05±23.39محيط آموزشی پرستاري 

ي ادراك دانشجويان از يادگيري ي مربوط به حيطههاي منفی در محيط است. کمترين ميانگين نمرهجنبه

ي کلی در دانشجويان باشد. ميانگين نمرهنمره( می 44از  6/22±4/6اساتيد )نمره( و ادراك از  48از 8/7±23.85)

معناداري داشت. نتايج اين مطالعه نشان داد  ي پيش بالينی و آموزش بالينی تفاوتدختر و پسر و نيز در مرحله

د و ارتقاي هاي زيادي براي بهبوکه ادراك دانشجويان پرستاري از محيط آموزشی در حد متوسط است و زمينه

هاي نوين آموزشی و دانشجو محوري وجود دارد که بايستی در بازنگري کارگيري استراتژيسيستم آموزشی و به

  هاي آموزشی لحاظ شود.برنامه

 ، پرستاري، ادراكDREEMي نامهارزيابی محيط آموزشی، يادگيري، پرسش واژگان کليدي:
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 مقدمه
اي است که در آن عوامل يادگيري فرايند پيچيده    

دارند يکی از اين عوامل تأثيرگذار در  گوناگونی نقش

فرايند ياددهی و يادگيري، زمينه و محيط آموزشی و 

محيط آموزشی و . (2009)ريکلمه،  يادگيري است

ي يادگيري و ياددهی متفاوت است. يادگيري در هر عرصه

محيط يا فضاي حاکم بر يادگيري بيشتر به چگونگی 

عملکرد معلمان نسبت هاي درسی، نگرش و اجراي برنامه

ي آموزشی ديدگاه و به يادگيري، فرهنگ سازمانی مؤسسه

          درك دانشجويان از شرايط اجتماعی موجود مربوط

 ؛2011 همکاران، و وانگ ؛2013)واگدي، شود.می

( محيط حاکم بر فضاي آموزشی عامل 2010آقاماليی،

ي يادگيري در دانشجويان کننده در ايجاد انگيزهتعيين

يرا رفتارهاي منتج به يادگيري بهتر و پيشرفت است ز

براي مطالعه و  .(2001)جن، کندتحصيلی را تقويت می

هاي مختلف کمی و ارزيابی محيط آموزشی متدلوژي

ي ارزيابی محيط آموزشی نامهکيفی وجود دارد که پرسش
DREEM (Dundee Ready Education 

Environment Measure) به طور اختصاصی براي 

هاي آموزشی علوم پزشکی کاربرد دارد و در جوامع محيط

هاي مختلف استفاده شده است و روايی و پايايی و فرهنگ

؛ اليويرا، 1997)راف،  آن مورد تأييد قرار گرفته است.

توسط سوزان راف  1997نامه در سال ( اين پرسش2005

و همکارانش در دانشگاه داندي اسکاتلند تدوين گرديد و 

ي درسی، اثربخشی تغيير تشخيص مشکالت برنامهبراي 

در آموزش و نيز شناسايی تفاوت محيط واقعی نسبت به 

تواند اطالعات رود که میمحيط مطلوب به کار می

؛ 2001)راف، .ارزشمندي را در اختيار مديران قرار دهد

 (2000؛ پيمپاريون، 2003باساو، 

 ي آموزش بايك محيط يادگيري خوب براي ارايه      

 و ؛ مناکا2014 گفتار،کيفيت، حياتی است.)خوش

( بين محيط يادگيري و پيامدهاي 2010همکاران،

ي ارزشمند از قبيل رضايت، موفقيت دانشجويان رابطه

آشکار وجود دارد. براي ارتقاي کيفيت يادگيري الزم است 

تا نقاط ضعف محيط يادگيري شناسايی و تقويت 

؛ 2010العايد و همکاران، ؛ 2011براون و همکاران، )شوند.

با توجه به تأثيرگذار بودن محيط ( 2007همکاران، و لوري

آموزشی در آموزش دانشجو، آگاهی از ادراك دانشجويان 

ريزي در مورد جو آموزشی مورد نياز مسؤوالن برنامه

باشد زيرا هم بر کيفيت آموزش تأثيرگذار آموزشی می

موزشی و انجام هاي آاست و هم براي ارزشيابی برنامه

اصالحات الزم مورد نياز است؛ لذا اين مطالعه با هدف 

تعيين ديدگاه دانشجويان پرستاري در خصوص جو 

در دانشگاه آزاد  DREEMآموزشی بر اساس مدل 

اسالمی مشهد به عنوان بخشی از ارزيابی درونی گروه 

 اجرا شد. 1393پرستاري در سال 

 روش بررسي 
مقطعی بر روي -صيفیاين مطالعه به روش تو      

دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی مشهد در سال 

گيري از دانشجويانی انجام شد. در اين مطالعه نمونه 1393

گذرانند و ي کارورزي در عرصه را میکه سال آخر دوره

دانشجويان ترم دوم تا ششم انجام و دانشجويان هر گروه 

شجويی انتخاب ي دانبه صورت تصادفی بر حسب شماره

شدند. اسامی دانشجويان انتخاب شده، در اختيار 

کارشناس آموزشی گروه قرار گرفت و وي پس از توضيح 

بودن در در مورد هدف پژوهش و ذکر بی نامی و آزاد

ابزار  ها را اجرا نمود.آوري فرمها، تکميل و جمعتکميل فرم

          ي فارسی پژوهش در اين مطالعه شامل نسخه

بود که در مطالعات متعدد  DREEMي نامهپرسش

داخلی و خارجی روايی و پايايی آن تأييد شده است از 

ي فالح خيري لنگرودي و همکاران جمله در مطالعه

            ي فارسی ( با عنوان اعتبارسنجی نسخه1391)

گيري محيط آموزشی، با توجه به نتايج ي اندازهنامهپرسش

جش محيط آموزشی آمده پايايی و روايی ابزار سنبه دست

DREEM ي فارسی اين مورد تأييد قرار گرفت. نسخه

نامه در مطالعات متعدد از جمله ثناگو و همکاران پرسش

( در دانشگاه علوم پزشکی گلستان، محمدي 1392)

( در دانشگاه علوم پزشکی زنجان، رهبر و همکاران 1392)

 ماليی و فاضل( در دانشگاه علوم پزشکی گيالن،آقا1391)

( در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مورد استفاده 1389)

 18 روي که مقدماتی يمطالعه قرار گرفته است. در

 گرفت صورت نامهپرسش پايايی بررسی منظور به دانشجو

آمد که  دست به 86/0 کرونباخ آلفاي همبستگی ضريب

نامه اين پرسش .ها هم اضافه شداين تعداد به کل نمونه

قسمت است. مشخصات دموگرافيك در قسمت داراي دو 

: سن، جنس، وضعيت تأهل، مقطع آموزشی و اول شامل

 DREEMي نامهقسمت دوم شامل سؤاالت اصلی پرسش

کامالً  4نامه در مبناي ليکرت )هاي پرسشباشد. گزينهمی

مخالفم، صفر کامالً  1نظري ندارم،  2موافقم،  3موافقم، 

 4نامه )مورد از سؤاالت پرسش 9دهی شد. مخالفم( امتياز

(منفی بودند 50و  48و  39و  35و  25و  17و  9و  8و 

که به صورت معکوس کدگذاري شدند. سؤاالت اين 

ها در شده توسط مؤلفان آننامه طبق راهنماي ارائهپرسش

ي بندي شده است. حيطهحيطه به شرح ذيل تقسيم 5
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 48حداکثر سؤال( و  12اول درك دانشجو از يادگيري )

 11ي دوم درك دانشجويان از اساتيد دوره )نمره، حيطه

ي سوم درك دانشجويان نمره، حيطه 44سؤال( و حداکثر 

 نمره،  32و حداکثر  سؤال( 8از توانايی علمی خود )

سؤال( و  12ي چهارم درك دانشجو از جو آموزشی )حيطه

ي پنجم درك دانشجو از شرايط نمره و حيطه 48حداکثر 

نمره و در مجموع  28سؤال( و حداکثر  7ماعی )اجت

باشد و هر چه امتياز می 200نامه حداکثر نمره اين پرسش

تر و آمده باالتر باشد، مبين محيط آموزشی مثبتبه دست

نامه به صورت زير ي کلی اين پرسشتر است. نمرهمطلوب

خيلی  0-50ي :  نمره(2003مك آلير،)شود تقسيم می

محيط داراي مشکالت فراوان،  51-100ي ضعيف، نمره

هاي هاي مثبت بيشتر از جنبهجنبه 101-150ي نمره

پس  وضعيت عالی است. 151-200ي منفی است و نمره

نام و داوطلبانه تکميل ها به صورت بینامهاز اينکه پرسش

ي نسخه SPSSافزار ها وارد نرمداده  آوري شد،و جمع

ليل آماري قرار گرفت. عالوه بر شد و مورد تجزيه و تح 20

معيار( آمار آمار توصيفی )تعداد، درصد، ميانگين، انحراف

براي آزمون اختالف  t-testتحليلی با استفاده از آزمون 

ها در دو جنس و مقطع آموزشی )قبل از آموزش ميانگين

بالينی و بعد از آموزش بالينی( مورد استفاده قرار گرفت. 

از  DREEMي کلی ت تأهل با نمرهبررسی ارتباط وضعي

ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد و سطح معناداري 

 در نظر گرفته شد. 05/0آزمون کمتر از 

 نتايج 
-32ي سنی دانشجوي پرستاري با دامنه 136تعداد      

% 58مورد مطالعه قرار گرفتند.  22±2و ميانگين سنی  18

مذکر بودند، نفر( اين دانشجويان مؤنث و بقيه  80)

% 55نفر( مجرد و بقيه متأهل بودند.  95% )70همچنين 

نفر( در مقطع قبل از آموزش بالينی )قبل از  75)

ي نفر( در مرحله 61% )45کاروررزي در عرصه( و 

ي کلی ادراك ميانگين نمره کارورزي در عرصه بودند.

دانشجويان پرستاري از محيط آموزش يادگيري خود 

گزارش شد که طبق تفسير امتيازات  23.39±107.05

 هاي مثبت محيط آموزشی بيش از نامه جنبهپرسش

 هاي منفی آن است. جنبه

 

 

 

 

 

 

ي ادراك دانشجويان از يادگيري ميانگين نمره، در حيطه

باشد که طبق راهنماي تفسير امتيازات می 8/7±23.85

 13-24خيلی ضعيف،  0-12نامه در اين حيطه )پرسش

تر، ادراك مثبت 25-36نسبت به آموزش،  ديدگاه منفی

آموزش هوشمندانه( مبين ديدگاه منفی  48-37

در  باشد.شده میهاي ارائهدانشجويان نسبت به آموزش

ي ادراك دانشجويان از اساتيد، ميانگين نمره حيطه

باشد که طبق راهنماي تفسير امتيازات می 4/6±6/22

 12-22عيف، بسيار ض 0-11نامه در اين حيطه )پرسش

 34-44حرکت در مسير درست،  23-33نياز به بازآموزي، 

اساتيد نمونه( بيانگر اين است که از نظر دانشجويان، 

هاي توانمندسازي و اساتيد نياز به يك سري دوره

ي ادراك دانشجويان از توانايی در حيطه بازآموزي دارند.

باشد که طبق می 35/19±4/5علمی خود، ميانگين نمره 

 0-8نامه در اين حيطه )راهنماي تفسير امتيازات پرسش

هاي منفی جنبه 9-16شود، شکست کامل احساس می

مطمئن( نشان  25-32تر، احساس مثبت 17-24زياد، 

دهد که دانشجويان پرستاري نسبت به توانايی علمی می

ي ادراك دانشجو در حيطه تري دارند.خود احساس مثبت

است که طبق  6/25±5/7ميانگين نمره  از فضاي آموزشی،

 0-12نامه در اين حيطه )راهنماي تفسير امتيازات پرسش

مسايل زيادي وجود دارد  13-24محيط بسيار بدي است، 

 37-48تر، نگرش مثبت 25-36که بايد تغيير کند، 

دهد که دانشجويان احساس کلی خوب( نشان می

تري ثبتپرستاري نسبت به فضاي آموزشی خود نگرش م

ي پنجم مربوط به ادراك دانشجو از شرايط در حيطه دارند.

است که طبق  6/15±45/4اجتماعی، ميانگين نمره 

 0-7نامه در اين حيطه )راهنماي تفسير امتيازات پرسش

زياد بد  15-21خوب نيست،  8-14بسيار بد است ، 

شرايط اجتماعی بسيار خوب( محيط  22-28نيست، 

ي دانشجويان ايط اجتماعی به عقيدهآموزشی از نظر شر

 زياد بد نيست.
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( 2013شده توسط راف )بر اين در راهنماي ارايهعالوه 

نامه، هاي پرسشانفرادي آيتمذکر شده است که در بررسی 

و بيشتر نقاط مثبت  5/3ي هاي با ميانگين نمرهآيتم

و کمتر،  2ي هاي با ميانگين نمرهواقعی هستند. آيتم

هاي با دهد و آيتمهاي داراي مشکل را نشان میحوزه

هاي قابل ارتقاي محيط ، جنبه2-5/3ي بين ميانگين نمره

 نمايد. آموزشی را مشخص می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي دانشجويان پرستاري مشخص نامهبررسی پرسشدر 

 5/3ها باالي ي آنهايی که ميانگين نمرهشد که آيتم

و  2ي هايی که داراي ميانگين نمرهآيتم ندارد. وجود ،باشد

ها آمده است و ساير آيتم 2باشند در جدول کمتر می

 باشند که نيازمند ارتقامی 2-3ي بين داراي ميانگين نمره

مربوط  97/2±1باالترين ميانگين نمره  تقويت هستند. و

باشد.می «دوستان خوبی در اين دانشکده دارم»به آيتم 

 ها ي مورد بررسي و تفسير آنميانگين نمرات دانشجويان پرستاري در پنج حيطه -1جدول شماره 

 
 تفسير ميانگين نمره هاحيطه

 48: درك دانشجويان از يادگيري حداكثر نمره:1ي حيطه

 به آموزشديدگاه منفي نسبت  13-24خيلي ضعيف،  12-0

 آموزش هوشمندانه 37-48تر، ادراك مثبت 36-25

 هاي ارائه شده منفي دانشجويان نسبت به آموزشديدگاه  8/7±24

 44: درك دانشجويان از اساتيد حداكثر نمره:2ي حيطه

 نياز به بازآموزي 12-22بسيار ضعيف،  11-0

 اساتيد نمونه 34-44حركت در مسير درست،  33-23

 هاي توانمندسازي و بازآموزياساتيد به دوره نياز 4/6±6/22

 32: درك دانشجويان از توانايي علمي خود حداكثر نمره:3ي حيطه

 هاي منفي زيادجنبه 9-16شود، شكست كامل احساس مي 8-0

 مطمئن 25-32تر، احساس مثبت 24-17

تري دانشجويان نسبت به توانايي علمي خود احساس مثبت 4/5±35/19

 دارند

 48: درك دانشجويان از فضاي آموزشي حداكثر نمره:4ي حيطه

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

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

تري دانشجويان نسبت به فضاي آموزشي خود نگرش مثبت 5/7±6/25

 دارند

 28شرايط اجتماعي حداكثر نمره: : درك دانشجويان از5ي حيطه

 خوب نيست 8-14بسيار بد است،  7-0

 شرايط اجتماعي بسيار خوب 22-28زياد بد نيست،  21-15

 محيط آموزشي از نظر شرايط اجتماعي زياد بد نيست 45/4±6/15

  107±23 كل

 

 و كمتر 2ي نامه داراي ميانگين نمرههاي پرسشگزينه-2 شماره  جدول
 سؤاالت ميانگين نمره انحراف معيار

 كند.ي آموزش به پرورش اعتماد به نفس من كمک ميشيوه 2 20/1

 شود.از زمان آموزش به نحو خوبي استفاده مي 2 15/1

 بخش است.ي آموزش اغلب انگيزهشيوه 2 13/1

 لذت اين دوره بيش از استرس آن است. 2 20/1

 ي فعالي باشم.كند كه يادگيرندهي آموزش مرا تشويق ميشيوه 2 21/1

 تسهيالتي كه براي زندگي در اختيار دارم، مطلوب است. 2 26/1

 *دهند.اي ارايه ميمدرسان انتقادات سازنده 96/1 15/1

 *انگيزند.دانشجويان خشم اساتيد را بر مي 92/1 15/1

 توانم از اين دوره لذت ببرم.*ام كه نميبه قدري خسته 88/1 23/1

 دهند.مدرسان، دانشجويان را مورد تمسخر قرار مي 77/1 27/1

 محور است._دانشجوي آموزش شيوه 73/1 14/1

 ها در اين دانشكده بسيار خوب است.بندي برنامهزمان 73/1 31/1

 *شوند.ها عصباني ميمدرسان در كالس 7/1 08/1

 شوند، وجود دارد.نظام حمايتي مناسب براي دانشجوياني كه دچار استرس مي 69/1 26/1

 محور است.*_ي آموزش بيش از حد استادشيوه 66/1 09/1

 ها حرف، حرف استاد است.*در كالس 55/1 10/1

 نامههاي منفي پرسشگويه *
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هاي مورد ي کلی و نيز هر يك از حيطهميانگين نمره

بررسی در مقطع کارورزي در عرصه و پيش از آن در 

ي ي کلی در مرحلهآمده است. ميانگين نمره 3جدول 

آن ي قبل از و در مرحله 5/111±21کارورزي در عرصه 

   دارياـنـعـاوت مـفـه داراي تـد کـباشیتم 5/24±103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گانه هاي پنجي کلی و نيز هر يك از حيطهميانگين نمره

مورد بررسی در دو جنس مؤنث و مذکر به تفکيك در 

ي کلی ادراك آمده است. ميانگين نمره 4جدول 

و ميانگين  111±23دانشجويان دختر از محيط آموزشی 

 ط آموزشیـر از محيـجويان پسـي کلی ادراك دانشرهـنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(05/2=t  042/0و=P valueمی )چنين ميانگين باشد. هم

ي اول مربوط به ادراك دانشجو از يادگيري نمره در حيطه

ي قبل از آن و در مرحله 6/25±7ي بالينی در مرحله

 t=42/2باشد که داراي اختالف معناداري )می 8±4/22

 ( است.P value=017/0و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  t=33/2دار )باشد که داراي اختالف معنامی 23±5/101

021/0=P valueتر ي ديدگاه مثبتدهنده( نشان

ي اول مربوط به در حيطه باشد.دانشجويان دختر می

و  t=3/2شجو از يادگيري نيز اختالف معناداري )ادراك دان

022/0= P value .بين دو جنس وجود دارد ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي كارورزي در عرصه و قبل از آني ميانگين نمرات در مرحلهمقايسه -3 شماره جدول
ي قبل از ميانگين نمرات مرحله شدههاي بررسيحيطه

 كارورزي در عرصه

ي ميانگين نمرات مرحله

 كارورزي در عرصه

T Sig 

 درك دانشجويان از يادگيري: 1ي حيطه

 48حداكثر نمره:

8±4/22 7±6/25 42/2 017/0 

 درك دانشجويان از اساتيد: 2ي حيطه

 44حداكثر نمره:

6±9/21 6/6±4/23 43/1 15/0 

درك دانشجويان از توانايي علمي :  3ي حيطه

 خود

 32حداكثر نمره:

3/5±7/18 4/5±20 48/1 14/0 

 درك دانشجويان از جو آموزشي:  4ي حيطه

 48حداكثر نمره:

5/7±6/24 7±27 78/1 076/0 

 درك دانشجويان از شرايط اجتماعي:  5ي حيطه

 28حداكثر نمره:

4/4±7/15 5/4±4/15 416/0- 67/0 

 042/0 05/2 5/111±21 103±5/24 كل 

 

 هاي مورد بررسي بر حسب جنسيتي حيطهي ميانگين نمرهمقايسه -4جدول شماره 
 T Sig مذكر مؤنث حيطه

 درك دانشجويان از يادگيري: 1ي حيطه

 48حداكثر نمره:

5/7±25 8±22 3/2 022/0 

 درك دانشجويان از اساتيد:2ي حيطه

 44حداكثر نمره:

6/5±23 3/7±22 83/0 40/0 

 درك دانشجويان از توانايي علمي خود:  3ي حيطه

 32حداكثر نمره:

5±20 8/5±5/18 51/1 133/0 

 درك دانشجويان از جو آموزشي:  4ي حيطه

 48حداكثر نمره:

3/7±6/26 5/7±24 87/1 063/0 

 دانشجويان از شرايط اجتماعيدرك :  5ي حيطه

 28حداكثر نمره:

3/4±16 5/4±7/14 92/1 056/0 

 021/0 33/2 5/101±23 111±23 كل
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 بحث
آموزشی به عنوان يك -ارزيابی محيط يادگيري     

     تواند در فرايند مديريت کيفيت جهتشاخص می

آموزشی، ميزان موفقيت و  يدادن اثربخشی برنامهنشان

ميزان رضايت دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلی مورد 

ي توجه قرار گيرد. لذا اين مطالعه به عنوان بخشی از پروژه

ارزيابی درونی گروه پرستاري در دانشگاه آزاد اسالمی 

ي کلی ادراك دانشجو از مشهد اجرا شد. ميانگين نمره

باشد که می 107.05±23.39محيط آموزش پرستاري 

هاي مثبت محيط آموزش پرستاري از دهد جنبهنشان می

ديدگاه دانشجويان شاغل به تحصيل در اين دانشگاه بيش 

( در 2012هاي منفی آن است. بخشی و همکاران )از جنبه

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ديدگاه دانشجويان 

پرستاري در مورد محيط آموزشی خود را مورد ارزيابی 

 3/114ي کلی قرار دادند که در اين مطالعه ميانگين نمره

گزارش شد که مبين ديدگاه مثبت دانشجويان اين 

( در 2011ي براون و همکاران )ر مطالعهددانشگاه است. 

 DREEMي کلی دانشگاه مانش استراليا ميانگين نمره

گزارش شد. عبدالرحمن  5/135در دانشجويان مامايی 

ي ، الحجر نيز در مطالعه112( در عربستان امتياز 2013)

در دانشگاه اسالمی غزه ميانگين  2013مشابهی در سال 

در دانشجويان پرستاري اين  DREEMي کلی نمره

گزارش نمود. منتظري و همکاران در  1/113دانشگاه را 

نيز در ارزيابی  2012دانشگاه علوم پزشکی يزد در سال 

هاي مختلف علوم پزشکی شتهديدگاه دانشجويان ر

را در  DREEMي نامهي کلی پرسشميانگين نمره

گزارش نمودند. به  1/111±3/21دانشجويان پرستاري 

    رسد که ديدگاه دانشجويان پرستاري درنظر می

هاي خاورميانه هاي داخل ايران و حتی دانشگاهدانشگاه

 ي ميانگين نمرات کلیکند و مطالعهتفاوت چندانی نمی

مبين آن است که ديدگاه دانشجويان پرستاري در اين 

هايی نيز وجود ها نسبتاً مثبت است و البته جنبهدانشگاه

ي مشترك و تقويت است. نقطه ءدارد که قابل ارتقا

ها، سيستم آموزشی سنتی سيستم آموزشی اين دانشگاه

است. بنابراين تغييرات تکنولوژيکی و جهانی شدن از 

ايجاد اصالحات در نظام آموزشی را عواملی است که 

سازد و بايستی که تغييرات در جهت نظام ضروري می

 5در بررسی امتيازات  آموزشی مدرن صورت پذيرد.

 DREEMي نامهي مورد بررسی در پرسشحيطه

ي ادراك دانشجو از يادگيري مشخص شد که در حيطه

ي ادراك دانشجو از ( نگرش منفی و در حيطه8/7±24)

 ( نگرش نسبتاً منفی وجود دارد در 6/22±4/6اساتيد )

ي بشير الحجر در غزه کمترين نمره که در مطالعهحالی

 28از  09/16مربوط به درك دانشجو از شرايط اجتماعی )

از  22/16نمره( و درك دانشجو از خودکارآمدي علمی )

 48از  42/24نمره( و درك دانشجو از فضاي آموزشی ) 32

هاي ادراك از يادگيري و اساتيد اشد و در حيطهبنمره( می

ي حاضر وجود تري نسبت به مطالعهنگرش مثبت

( 2012ي بخشی )در مطالعه (2013بشير الحجر، )دارد.

ي ذکر شده حاکی از نگرش ي دو حيطهنيز ميانگين نمره

تر دانشجويان است. بديهی است که بخشی از ادراك مثبت

رك دانشجو و شرايط اجتماعی، هاي ددانشجويان در حيطه

ي فضاي آموزشی و خودکارآمدي علمی که در مطالعه

          ي حاضر است به دليلالحجر کمتر از مطالعهبشير

ي اجتماع بزرگتري است که هاي فرهنگی و زمينهتفاوت

در پژوهش تابيندا  مطالعات در آن انجام گرفته است.

بستان ي پزشکی دختران در عر( در دانشکده2013حسن )

ي ادراك دانشجو از ي حيطهسعودي ميانگين نمره

ي ادراك دانشجو از نمره( و حيطه 48از  28/19يادگيري )

نمره( و ادراك دانشجو از  48از  83/19فضاي آموزشی )

نمره( به طور محسوسی از  28از  1/13شرايط اجتماعی )

ي حاضر کمتر بود که اجراي آموزش سنتی و نتايج مطالعه

تواند از عوامل هاي تابع آن میجنسيتی و نگرش تفکيك

ايجاد نگرش منفی در دانشجويان باشد. در هر صورت 

اصالح شرايط اجتماعی محيط آموزشی و برقراري 

ها بايد در نظر ريزيارتباطات و عدالت آموزشی در برنامه

گرفته شود تا دانشجويان در اين زمينه ادراك مثبتی پيدا 

ي ي حاضر قرابت نزديکی با مطالعهمطالعهنتايج  کنند.

( در دانشگاه علوم پزشکی يزد 2012منتظري و همکاران )

از  6/25هاي مختلف ادراك دانشجو از يادگيري )در حيطه

نمره(،  44از  8/22نمره(، ادراك دانشجو از اساتيد ) 48

نمره(،  32از  2/19خود )ادراك دانشجو از توانايی علمی 

نمره( و  48از  1/27و از فضاي آموزشی )ادراك دانشج

نمره(  28از  4/16ادراك دانشجو از شرايط اجتماعی )

هاي ادراك دانشجو از ي حاضر حيطهدارد. در مطالعه

تري يادگيري و ادراك دانشجو از اساتيد امتيازات پايين

نامه با توجه به هاي پرسشگرفتند که در بررسی آيتم

هاي: مدرسان در آيتم 2متر از ي کاينکه ميانگين نمره

دهند، دانشجويان خشم اساتيد اي ارايه میانتقادات سازنده

انگيزند، مدرسان دانشجويان را مورد تمسخر قرار را بر می

ي شوند، شيوهها عصبانی میدهند، مدرسان در کالسمی

ها محور است و در کالس_آموزش بيش از حد استاد

رسد که دارد، به نظر میحرف، حرف استاد است وجود 

محور حاکم است._هاي آموزشی کامالً سنتی و استادشيوه
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در بررسی نتايج مشخص شد که ادراك دانشجويان 

ي کارورزي در پرستاري از محيط آموزشی در مرحله

داري ( به طور معنا5/111±21عرصه آموزش بالينی )

(05/2=t  042/0و=P value )ي قبل از نسبت به مرحله

ي بخشی باشد. در مطالعهتر می( مثبت103±5/24ن )آ

ي کلی ادراك داري ميانگين نمره( به طور معنا2012)

دانشجويان پرستاري از محيط آموزشی خود از سال اول 

( کاهش يافت، ولی در سال 7/109( تا سال سوم )7/118)

ي غزه نيز تفاوت ( افزايش يافت. در مطالعه8/118چهارم )

ي ادراك دانشجويان پرستاري از محيط در نمرهداري معنا

هاي دوم تا چهارم خود مشاهده نشده آموزشی در سال

هاي قبل از آموزش در سال (2013بشيرالحجر، )است.

هاي بالينی دانشجويان تمايل دارند که زودتر وارد محيط

آموزش بالينی شوند و از طرفی چون مهارت کافی در 

و کارهاي بالينی ندارند، ممکن  انجام بسياري از اقدامات

مندي شوند، ولی با ورود به است که دچار کاهش رضايت

بالينی و احساس  اقدامات انجام ،بالينیآموزش هاي محيط

مفيد و مؤثر بودن در انجام اقدامات پرستاري براي 

شود. تري در دانشجويان ايجاد میبيماران، نگرش مثبت

( به 111±23لعه، دختران )نتايج نشان داد که در اين مطا

تري نسبت به پسران داري ديدگاه مثبتطور معنا

( نسبت به محيط آموزشی خود داشتند. در 23±5/101)

( در دانشگاه گيالن نمرات 2009ي طاهري )مطالعه

DREEM  دانشجويان پزشکی دختر کمتر از پسر گزارش

( نيز در ادراك دانشجويان 2013ي بخشی )در مطالعه شد.

دختر و پسر از محيط آموزشی خود تفاوت معنادار گزارش 

هاي ادراك دانشجو از يادگيري و شرايط شد که در حيطه

ي تري داشتند و در حيطهاجتماعی دختران ديدگاه مثبت

تري احساس خودکارآمدي علمی پسران ديدگاه مثبت

تر دختران نسبت به پسران در مورد نگرش مثبتداشتند. 

خود در مطالعات انجام گرفته در  محيط آموزشی

بنگالدش، سريالنکا، شيلی، عربستان و پاکستان نيز 

شود الگوي مشخصی چنان که مشاهده میگزارش شد. هم

در مورد ارتباط بين جنسيت و درك دانشجو از محيط 

ي فرهنگی و ها به زمينهآموزشی وجود ندارد و البته تفاوت

تگی زيادي دارد. از ي مورد مطالعه بساجتماعی جامعه

ي هايی نظير پرستاري که غلبهطرف ديگر در حرفه

( وجود دارد، female dominancyجنسيت مؤنث )

مندي طبيعی است که زنان احساس بهتر و رضايت

بيشتري نسبت به مردان خواهد داشت، چون شرايط را 

         ي جنسيتی طبق نيازها و تمايالت خود به دليل غلبه

 دهند. توانند، تغييرمی

 گيرينتيجه
نتايج اين مطالعه نشان داد که ادراك دانشجويان      

پرستاري در دانشگاه آزاد اسالمی مشهد در حد متوسط 

ي ابعاد محيط آموزشی هاي بسياري در همهاست و فرصت

براي بهبود، اصالح و ارتقاء وجود دارد و اين نتايج 

ن گذاري براي آموزش مدرسرآغازي براي تحول و سرمايه

ي ادراك دانشجو از است. امتيازات کمتر در دو حيطه

يادگيري و اساتيد مؤيد همين موضوع است و ضرورت 

هاي نوين آموزش و سازي اساتيد و استفاده از روشتوانمند

تدريس )مثل يادگيري مبتنی بر حل مسأله، يادگيري در 

هاي کوچك و . . .( و ارزشيابی دانشجو نظير گروه

DOPS سازد. از آنجاکه غالب را آشکار می غيره، آسکی و

هاي آموزشی و ارزشيابی نوين حول محور روش

محوري استراتژي _محوري است، بنابراين دانشجو_دانشجو

ي ي ابعاد آموزشی و در چرخهمهمی است که در همه

ريزي درسی بايد لحاظ شود. اجراي استراتژي ادغام برنامه

مندي دانشجويان قبل از ين رضايتاي را که بنيز فاصله

ي کارورزي در عرصه و پس از آن وجود ورود به مرحله

دارد را از ميان بر خواهد داشت. بنابراين ايجاد انگيزه در 

ي کاربردي مسايل تئوريك باعث نگرش دانشجويان، ارايه

 تر دانشجويان خواهد شد.مثبت
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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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