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زمینه و هدف :محيطهای بالينی نقش اساسی را در یادگيری دانشجویان علوم پزشکی بر عهده دارند .برای ارتقای کيفيت آموزش بالينی باید وضعيت آن
مورد ارزیابی قرار گيرد .از اینرو مطالعه حاضر در سال  0320و با هدف ارزیابی محيط بالينی بر اساس مدل  DREEMاز دیدگاه کارورزان و دستياران
پزشکی بيمارستانهای آموزشی انجام شد.
روش کار :این پژوهش توصيفی -تحليلی با استفاده از پرسشنامه  )Dundee ready education environment measure( DREEMشامل 22
سؤال به صورت فهرست درجهبندی شده پنج گزینهای در پنج حيطه یادگيری ،استادان ،جو آموزشی ،ادراك دانشجو از توانایی علمی خود و ادراك
دانشجو از شرایط اجتماعی خود و در چهار بخش اصلی بيمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (داخلی ،جراحی ،اطفال و زنان و زایمان)
صورت گرفت .شرکت کنندگان  33کارورز و  33دستيار بودند .به منظور تحليل دادهها از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  01و آزمونهای  ANOVAو
 Student tاستفاده شد.
یافتهها :ميانگين نمرات درك کارورزان از محيط آموزشی  030/03 ± 00/32و در دستياران  023/22 ± 00/02بود و در مقایسه حيطههای مختلف ارزیابی
محيط بالينی فقط در حيطه درك دانشجو از شرایط اجتماعی بين دو گروه اختالف معنیداری وجود داشت و نمرات کارورزان بيشتر بود ( ،)P > 2/22اما
بين مجموع نمرات حيطهها به صورت کلی بين دو گروه تفاوت وجود نداشت .بين بيمارستانها و بخشهای مورد مطالعه نيز تفاوت آماری معنیداری
مشاهده نشد.
نتیجهگیری :درك دانشجویان پزشکی از محيط یادگيری خود در بخشهای بالينی بيمارستانها گرایش به سمت مثبت دارد .با وجود تأیيد متون مختلف
مبنی بر استفاده از مدل  DREEMجهت تشخيص نقاط قوت و ضعف محيطهای آموزشی ،استفاده همزمان از ابزارها و روشهای سنجش دیگر نيز به
منظور بررسی کارایی این ابزار توصيه میشود.
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وطنخواه و همکاران

ارزیابی محيط بالينی بر اساس مدل...

پایينتر از دانشکدههای مدرن امتياز داده شده و گرایش به

مقدمه
بيش از  02سال است که مراکز پزشکی دنيا نگران ميزان

منفی داشته است ( .)1از آن جایی که دانشجویان پزشکی زمان

بازدهی برنامههای درسی در شاخه علوم پزشکی و ميزان

زیادی از آموزش خود را در بيمارستان سپری میکنند ( )2و

کارایی آنها در دانش آموختگان میباشند ( .)0در سالهای
اخير و در نتيجه تغييرات چشمگير آموزش پزشکی سراسر
جهان ( ،)0محيط آموزشی و به ویژه ارزیابی آن برای دانشجو

بيمارستان به عنوان مرکز ثقل ارایه مراقبتهای درمانی و از
عوامل تعيين کننده در توفيق شبکه بهداشتی -درمانی و
گسترش عادالنه مراقبتهای درمانی و بهداشتی در همه سطوح

اهميت خاصی پيدا کرده است ( .)3همچنين فدراسيون جهانی

شبکه به شمار میرود ( )02و انتظار دانشجویان از محيط

آموزش پزشکی ،محيط یادگيری را به عنوان یکی از حوزههایی

آموزش بالينی با آن چيزی که در واقعيت وجود دارد ،متفاوت

که هنگام ارزیابی برنامههای آموزش پزشکی باید هدفگذاری

میباشد ،بنابراین شناسایی موانع و مشکالت آموزش بالينی نياز

شود ،در نظر گرفته است (.)2

به بررسی دارد؛ چرا که یافتن راهحل مناسب برای هر کدام از

عوامل متعددی از جمله کيفيت بازخورد و ارتباط اجتماعی

آنها منجر به ارتقای سطح آموزش خواهد شد (.)00

بين همکالسیها ،بر تجارب یادگيری دانشجویان اثر میگذارد

با توجه به وجود مشکالت در آموزش بالينی و لزوم

( .)3کيفيت محيط آموزشی بر کارایی برنامه آموزشی داللت

بازنگری در نحوه کارآموزیهای بالينی و همچنين پيچيدگی

دارد ( )0و محيط آموزشی مطلوب باعث ایجاد پيامدهای

آموزش در محيط بالينی ،تنها تعداد معدودی از پژوهشگران به

مطلوب میشود ( ،)2همچنين اثر مهمی بر رفتار و پيشرفت

خود اجازه دادهاند که آموزش و یادگيری در این محيط و

توانایی علمی (آکادميک) دانشجویان دارد ( .)2محيط آموزشی

چگونگی بهبود آن را مورد بررسی قرار دهند ( .)00بنابراین

یا فضای حاکم بر یادگيری ،نمایی از برنامه درسی است که به

برای بهبود و ارتقای کيفيت آموزش بالينی ،وضعيت آن همواره

منزله روح برنامه در محيط دانشکده و عرصه آموزشی جاری

باید مورد ارزیابی قرار گيرد ( )03و از آن جا که استادان بالينی

میباشد (.)3

به طور ملموسی با مسایل و مشکالت بالينی در تماس هستند،

در این راستا روشهای مختلفی برای ارزیابی محيط
آموزشی مورد استفاده قرار میگيرد ( .)2یکی از این مدلها،
الگوی

DREEM

( Dundee Ready Education

 )Environment Measureاست که در دانشگاه داندی

ارزشيابی عرصههای آموزش بالينی از دیدگاه دانشجویان کمک
مؤثری در جهت شناسایی عوامل بازدارنده یا منفی آموزش به
حساب میآید .اهميت نظرات فراگيران در فرایند آموزش و
اهميت شناسایی مشکالت موجود برای ارتقای سطح کيفی

اسکاتلند ارایه شد .این الگو برای تشخيص مشکالت درسی و

آموزش بالينی الزم و ضروری میباشد ( )02و از آنجایی که

اثربخشی تغيير در آموزش و نيز شناسایی تفاوتهای محيط

دانشجویان پزشکی زمان زیادی از آموزش خود را در

واقعی با محيط مطلوب به کار میرود (.)3

بيمارستان سپری میکنند و محيط یادگيری تأثير بسزایی در

نتایج پژوهش انجام شده با استفاده از مدل مذکور در
دانشگاه علوم پزشکی ایران نشان داد که فراگيران ،محيط

یادگيری آنان دارد ،نظرسنجی از آنان میتواند مشکالت محيط
آموزشی را تا حدودی مشخص کند (.)2

آموزشی بخشهای بالينی در دانشگاه را با گرایش بيشتر به

تحليلی بر متون انجام شده نشان میدهد که بيشتر مطالعات

سمت مثبت و تا حدودی مطلوب ارزیابی کردهاند ( .)3مطالعه

خارجی به اندازهگيری محيط آموزشی برنامه درسی جدید بر

 Varmaو همکاران به این موضوع تأکيد داشت که محيط
یادگيری و یاددهی دانشکدههای سنتی به طور معنیداری
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اساس مدل  )02( DREEMو یا ادراك از جو آموزشی برنامه
علمی رادیولوژی پزشکی ( )03و ارزیابی محيط آموزشی پنج

دوره دوازدهم( ،ویژه نامه شماره )0

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

ساله دانشکده پزشکی و اعمال تغييرات آن در جهت ارتقای

میباشد و حداکثر امتيازات آن  022بود ( .)02روایی و پایایی

محيط پرداختهاند ( .)2در بيشتر مطالعات ایرانی که با ابزار

پرسشنامه در مطالعات قبلی مورد تأیيد قرار گرفته است

 DREEMبه بررسی محيط آموزشی پرداختهاند ،از یک گروه

( )03( )r = 2/33که البته در پژوهش حاضر نيز روایی محتوا

خاص نظرخواهی انجام شده و در یک مطالعه به دیدگاه

برابر با  2/33و پایایی نيز با استفاده از ضریب

استادان ( )3و در دیگری به دیدگاه کارورز و کارآموز ()03

 Cronbachs alphaبرابر با  2/33تعيين شد .بعد از

پرداخته شده است .از اینرو میتوان به مزیت پژوهش حاضر

هماهنگیهای الزم و توضيح اهداف پژوهش ،دانشجویان به

به دليل مقایسه درك استادان و کاروزان و دستياران پزشکی از

تکميل کردن پرسشنامهها اقدام کردند.

محيط یادگيری بخشهای اصلی بالينی اشاره کرد که در

دادههای به دست آمده بعد از ورود به نرمافزار SPSS

پژوهشهای انجام شده به این نکته اشاره نشده است .از طرف

نسخه  )version 18, SPSS Inc., Chicago, IL( 01با

دیگر با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان از جمله

استفاده از آمار توصيفی (ميانگين و انحراف معيار) و آمار

دانشگاههای درجه یک میباشد و انتظار میرود از نظر آموزش

استنباطی (آزمونهای  ANOVAو  )Student tمورد تجزیه و

بالينی و شرایط حاکم بر آن از استاندارد باالیی برخوردار باشد،

تحليل قرار گرفت .اخذ مجوز از مرکز مطالعات و توسعه

اما نتایج آخرین رتبهبندی دانشکدههای پزشکی حاکی از

دانشگاه و مسؤولين بيمارستانهای مورد مطالعه ،هماهنگی با

وضعيت در حد انتظار نبوده است و به تبع آن برای تعيين نقاط

مسؤولين بخشها و تعيين وقت قبلی از کارورزان و دستياران،

ضعف آموزش بالينی ،انجام مطالعات مختلف به ویژه با

بدون نام بودن پرسشنامهها و اطمينان به مشارکت کنندگان در

رویکرد ارزشيابی احساس میشود .از اینرو مطالعه حاضر در

مورد محرمانه بودن پاسخها از جمله مالحظات اخالقی

سال  0320و با هدف ارزیابی درك کارورزان و دستياران

پژوهش حاضر بود.

پزشکی از بخشهای اصلی بالينی بر اساس مدل  DREEMدر
بيمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.

یافتهها
ميانگين سنی دانشجویان مورد بررسی  01/3سال بود23/1 .

روش کار

درصد آنان مرد و  22/3درصد زن بودند .از نظر مقطع

جامعه مورد پژوهش این مطالعه توصيفی -مقطعی شامل

تحصيلی 33 ،نفر کاروز ( 23/3درصد) و  33نفر دستيار (23/3

همه کاروزان و دستياران دانشگاه علوم پزشکی کرمان در

درصد) بودند .حداقل نمره درك دانشجویان اعم از کارورز و

بخشهای اصلی بالينی (داخلی ،جراحی عمومی ،اطفال و زنان

دستيار  002و حداکثر  030با ميانگين و انحراف معيار 00/31

و زایمان) بيمارستانهای آموزشی شامل  11کارورز و 13

 022/01 ±بود .با توجه به حداکثر امتياز به دست آمده از ابزار

دستيار پزشکی بود که به صورت سرشماری انتخاب شدند ،اما

پژوهش ( ،)022نمرات از حد متوسط باالتر بود.

به دليل ریزش حجم نمونه به  33کاروز و  33دستيار تغيير
کرد.

ميانگين و انحراف معيار نمرات درك کارورزان برابر با
 030/03 ± 00/32و نمرات دستياران برابر با ± 00/02

ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه  DREEMبود که شامل

 023/22به دست آمد .جهت مقایسه دو گروه از آزمون

 22سؤال به صورت فهرست درجهبندی شده پنج گزینهای در

 Student tاستفاده شد که تفاوت آماری معنیداری وجود

پنج حيطه یادگيری ،استادان ،ادراك دانشجو از توانایی علمی

نداشت (.)P = 2/30

خود ،جو آموزشی و ادراك دانشجو از شرایط اجتماعی خود

013
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ارزیابی محيط بالينی بر اساس مدل...

نتایج مربوط به بررسی حيطهها نشان داد ،در حيطه درك از

در حيطه توانایی علمی با در نظر گرفتن امتيازبندی (درك از

یادگيری با توجه به امتيازات کسب شده (درك از یادگيری:

پيشرفت تحصيلی خود 2-1 :احساس شکست کل2-03 ،

 2-00خيلی ضعيف 03-02 ،آموزش منفی 02-33 ،درك مثبت

جنبههای منفی بسيار 03-02 ،گرایش بيشتر در جهت مثبت و

از محيط و  33-21آموزش در سطح باال) درك گروهها از این

 02-30اعتماد به نفس) و با توجه به ميانگينها ،در کل درك

حيطه باالترین نمره یعنی «آموزش در سطح باال» را نشان داد.

گروهها از این حيطه در حد اعتماد به نفس بود .در حيطه جو

در حيطه استادان نيز با در نظر گرفتن امتيازبندی (درك از

آموزشی بر اساس نمرات به دست آمده (درك از جو آموزشی:

استادان 2-00 :درك عميق 00-00 ،نياز به آموزش مجدد،

 2-00محيط وحشتناك 03-02 ،بسياری از مسایل که نياز به

 03-33حرکت در جهت درست و  32-22در جهت سبک

تغيير دارند 02-33 ،نگرش مثبت و  33-21به طور کلی

استادان دوره) ،در کل درك گروهها از این حيطه در سطح

احساس خوب) ،درك از محيط به طور کلی خوب ارزیابی

سبکی از استادان دوره بود.

گردید.
جدول  :0ميانگين و انحراف معيار نمرات درك دانشجویان از حيطههای محيط یادگيری
حيطهها

نمرات کارورزان

نمرات دستياران

نتيجه آزمون Student t
(مقدار )P

ميانگين  ±انحراف معيار
یادگيری

33/22 ± 3/02

33/22 ± 3/23

2/33

استادان

32/32± 2/22

32/20 ± 2/02

2/33

درك دانشجو از توانایی علمی خود

03/22 ± 2/22

03/20 ± 2/23

2/33

جو آموزشی

31/22 ± 3/20

33/11 ± 3/22

2/00

درك دانشجو از شرایط اجتماعی

03/23 ± 3/31

00/02 ± 2/22

2/20

در حيطه شرایط اجتماعی با در نظر گرفتن امتيازبندی
(درك از موقعيت اجتماعی خود 2-3 :نامطلوب 1-02 ،مکان

جدول  :0ميانگين و انحراف معيار نمرات درك دانشجویان بر اساس
بيمارستان و بخش

خوبی نيست 02-00 ،خيلی بد نيست و  00-01وضعيت
اجتماعی خيلی خوب) ،دستياران شرایط اجتماعی خود را

متغير

«خيلی بد نيست» و کارورزان «خيلی خوب» ارزیابی کردند.
ميانگين و انحراف معيار نمرات حيطههای مختلف در
کارورزان و دستياران با آزمون  Student tمورد مقایسه قرار

بيمارستان

گرفت که فقط در حيطه درك از شرایط اجتماعی تفاوت
آماری معنیداری وجود داشت ()P = 2/20؛ بدین صورت که
نمره کارورزان باالتر بود (جدول  .)0به منظور مقایسه نمرات
بر اساس بخش و بيمارستانهای مورد مطالعه از آزمون
 ANOVAاستفاده شد که در هيچ یک از موارد تفاوت آماری
معنیداری مشاهده نشد (جدول .)0

012

نمرات (ميانگين ±

بخش

انحراف معيار)
شماره 0

032/32 ± 00/21

شماره 0

023/3 ± 02/22

شماره 3

022/02 ± 00/12

داخلی

022/31 ± 03/22

جراحی

023/33 ± 02/32

کودکان

032/32 ±02/02

زنان و زایمان

032/22 ± 00/20

نتيجه آزمون
ANOVA
(مقدار )P
2/00

2/02

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج به دست آمده ،درك دانشجویان از محيط
آموزشی در سطح مطلوب بود که با بررسیهای انجام شده
توسط  Edgrenو همکاران ( )3و  Abrahamو همکاران
( )01مطابقت دارد .با وجود اینکه انتظار میرفت دستياران بنا
به تجارب بالينی خود نظر متفاوتی داشته باشند ،در این زمينه و
با استفاده از این ابزار بين دو گروه کارورز و دستيار تفاوتی
مشاهده نشد .از اینرو به منظور بررسی عميقتر ،استفاده از
سایر ابزارها و شيوههای ارزشيابی به جز خودارزیابی و
همچنين مطالعه با حجم نمونه بيشتر توصيه میشود.

دوره دوازدهم( ،ویژه نامه شماره )0

حيطه جو آموزشی نتایج مشابه یافتههای  Jakobssonو
همکاران ( )03بود و با نتایج مطالعات  Milesو همکاران ()03
و  Brownو همکاران ( )01مغایرت داشت .از علل تفاوت
میتوان به تعداد نمونه بيشتر مطالعات مذکور (،)03 ،01
تفاوت امکانات آموزشی و تفاوت در سطح انتظار دانشجویان
اشاره نمود.
آخرین حيطه مورد بررسی مربوط به شرایط اجتماعی
دانشجویان است که نتایج به دست آمده با یافتههای Bennett

و همکاران ( )02و  Abrahamو همکاران ( )01تشابه دارد و
به نظر میرسد که دانشجویان از موقعيت اجتماعی خویش

نتایج نشان داد که در حيطه یادگيری بر اساس دیدگاه

رضایت داشتهاند .از بين حيطههای مختلف مورد بررسی فقط

دانشجویان و با توجه به امتيازبندی  McAleerو ،)02( Roff

در این زمينه بين کارورزان و دستياران تفاوت وجود داشت؛ به

محيطهای آموزشی از سطح مطلوبی برخوردار بودند که از این

گونهای که کاروزان از موقعيت اجتماعی خود ابراز رضایت

نظر با نتایج برخی پژوهشها از جمله سلطانی عربشاهی و

بيشتری میکردند .شاید به این دليل که تازه به محيطهای بالينی

کوهپایهزاده ( )02مشابهت دارد.

وارد شده و مشکالت و محدودیتها را مانند دستياران از

در حيطه استاد (که بيشتر سؤاالت مربوط به سنجيدن
توانایی استادان و اهميت دادن به نقش استاد در برنامهریزی

نزدیک لمس نکرده بودند و از محيطهای بالينی آگاهی کمتری
داشتند.

درسی بود) میتوان اینگونه اظهار کرد که دانشجویان از

نتایج مربوط به مقایسه نمرات در بخشها و بيمارستانهای

استادان خود در برنامهریزی درسی دانشکدههای پزشکی

مختلف مورد مطالعه در حيطههای مختلف تفاوتی را نشان نداد

رضایت دارند که با یافتههای پژوهش  Carmodyو همکاران

و از نمرات این گونه استنباط میشود که محيطهای آموزشی

( )00مطابقت دارد و با برخی مطالعات از جمله Soemantri

و همکاران ( )00و  Lokuhettyو همکاران ( )03مغایرت دارد
که دليل احتمالی این است که مطالعات مذکور در دانشجویان

هر سه بيمارستان و بخشهای داخلی ،جراحی ،کودکان و زنان
و زایمان از نظر کارورزان و دستياران در سطح مطلوبی بودند
که البته با یافتههای پژوهش  Lokuhettyو همکاران ()03

سال سوم صورت گرفته بود؛ در حالی که جامعه مورد مطالعه

مغایرت دارد .از علل تفاوت مطالعه حاضر با پژوهش اخير

حاضر دانشجویان سالهای باالتر بودند.

( )03میتوان به فرهنگ سریالنکا اشاره کرد که مطالعه در

نتایج در حيطه توانایی علمی دانشجو که دانشجویان دیدگاه

آنجا انجام شده است.

خود را نسبت به پيشرفت تحصيلی خویش در طول دوره بيان

نتيجهگيری نهایی

میدارند نيز با تحقيقات منتظری و همکاران ( )02و  Seanو

هر چند در مطالعه حاضر کارورزان و دستياران محيط

همکاران ( )02مغایر است .از دالیل احتمالی مغایرت را

آموزشی را مطلوب قلمداد کردند ،اما وضعيت موجود حاکی از

میتوان تنوع دانشجویان سالهای مختلف در مطالعات مذکور

نياز محيطهای آموزشی به بررسی بيشتر و عميقتر است .با

و تفاوت محيطهای آموزشی نام برد که در مطالعه حاضر باعث
شد دانشجویان وضعيت خود را مطلوب گزارش کنند .در

توجه به این که ابزار  DREEMبه صورت خوداظهاری تکميل
میشود و این امکان وجود دارد که مانند سایر طرحهای

012

وطنخواه و همکاران

...ارزیابی محيط بالينی بر اساس مدل

سپاسگزاری

پرسشنامهای افراد بيشتر یا کمتر از وضعيت موجود خود را

.مقاله حاضر حاصل بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد بود

 از اینرو استفاده از سایر روشها و ابزارها که بر،قلمداد کنند

نویسندگان از معاونت تحقيقات و فنآوری دانشگاه به دليل

مشاهده دقيق محيط استوار باشد و از طرفی به طور غير

 و اداره20/223 تصویب این مطالعه در قالب طرح شماره

،مستقيم حيطههای مرتبط با محيط آموزشی را ارزیابی کند

،آموزش کل و آموزش تحصيالت تکميلی دانشگاه و استادان

، از جمله محدودیتهای دیگر پژوهش حاضر.توصيه میشود

کارورزان و دستياران محترمی که در این پژوهش همکاری

تعداد کم نمونهها بود که پيشنهاد میشود تحقيقات آینده با

. صميمانه کمال تشکر و قدردانی را دارند،کردند

نمونههای بيشتری صورت گيرد و از طرفی همزمان با این ابزار
از ابزارهای دیگر نيز استفاده شود تا همبستگی بين نتایج مورد
.بررسی قرار گيرد
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Background & Objective: Clinical environments have a crucial role on medical students'
training. Thus, the aim of this study was to assess clinical environments based on the (Dundee
Ready Education Environment Measure) DREEM model from the viewpoint of interns and
residents in hospitals affiliated with Kerman University of Medical Sciences, Iran, in 2012.
Methods: This was a descriptive-analytic study. The data collection tool was the DREEM
Questionnaire with 50 questions (5-point Likert scale) in the 5 domains of learning, teachers,
educational environment, student's academic self-perceptions, and student's social self-perceptions.
The study environment consisted of 4 main wards (internal, surgical, pediatrics, and gynecology)
of hospitals affiliated with Kerman University of Medical Sciences. The study subjects consisted
of 63 interns and 73 residents. Data was analyzed in SPSS software using Students' t-test and
ANOVA.
Results: Mean score of perception of educational environment in interns was 161.17 ± 22.30 and
in residents was 157.45 ± 21.14. The comparison of different areas of clinical environment
evaluation only showed a significant difference between the two groups in the area of student's
social self-perceptions (P < 0.05). The interns' score was higher than that of the residents. No
significant differences were observed between hospitals and the studied wards.
Conclusion: The students' perceptions of their educational environment in clinical wards were
desirable. Despite different literature's recommendation of using DREEM in order to evaluate
weaknesses and strengths of clinical environments, the concurrent use of other methods and
instruments for the assessment of the efficacy of this questionnaire is recommended.
Key Words: DREEM model, Assessment, Residents, Interns, Iran
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