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 .1کارشناس ارشد آموزش پزشکی ،بیمارستان شهید بهشتی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران
 .2دکتری روانپزشکی ،استاد ،گروه پزشکی اجتماعی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .3متخصص پزشکی اجتماعی ،دانشیار ،گروه پزشکی اجتماعی ،مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .4دکتری پرستاری ،استاد ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

دریافت مقاله39/6/71:

آخرین اصالح مقاله39/1/22:

پذیرش مقاله39/1/26:

زمینه و هدف :جو روانی -اجتماعی مفهومی کلی براي توصيف ،توضيح و تبيين ویژگیهاي خاص یك کالس درس است و تأثيرات معنیداري بر
پيشرفت تحصيلی دانشجویان دارد .این مطالعه براي اولين بار در ایران به منظور بررسی ارتباط جو روانی -اجتماعی کالس با پيشرفت تحصيلی دانشجویان
از دیدگاه استادان و دانشجویان مقطع دکتري حرفهاي دانشگاه علوم پزشکی کرمان صورت گرفت.
روش کار :پژوهش حاضر از نوع سرشماري و با استفاده از پرسشنامه جو روانی -اجتماعی کالس بر روي  222نفر از دانشجویان رشتههاي پزشکی،
دندانپزشکی و داروسازي و  27نفر از استادان آنها در سال  7939در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد .اطالعات در پایان ترم دوم همراه با دریافت
کارنامه تحصيلی دانشجویان جمعآوري گردید .نرمافزار آماري  SPSSو آزمونهاي  Paired t ،Independent tو  ANOVAو شاخصهاي مرکزي و
پراکندگی و همبستگی  Pearsonجهت تجزیه و تحليل دادهها مورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها :مقایسه نمره انتظار ( )97/25 ± 7/11و ادراک ( )23/25 ± 7/65استادان از جو کالس ،نشان دهنده اختالف معنیداري بود ( .)P > 5/525با
استفاده از آزمون  ،ANOVAسطح انتظار استادان بيشتر از ادراک مشاهده شد .مقایسه نمره انتظار ( )23/59 ± 7/91و ادراک ()27/799 ± 2/75
دانشجویان از جو کالس نيز نشان دهنده وجود اختالف معنیدار و سطح بيشتر انتظار از ادراک بود ( .)P > 5/557بين معدل دانشجویان فقط با نمره ادراک
همبستگی منفی (معکوس) و ضعيفی مشاهده شد (.)P = 5/572
نتیجهگیری :بين سطح ادراک و انتظار استادان و دانشجویان از جو روانی -اجتماعی کالس اختالف معنیداري وجود دارد .میتوان با شناسایی و توسعه
مدلهاي مفهومی به ویژه تدوین و توسعه یك مدل تجربی از عملکرد تحصيلی بر پایه ویژگیهاي شناختی ،به بهبود جو روانی -اجتماعی کالس درس و
در نهایت پيشرفت تحصيلی دانشجویان کمك کرد.
کلید واژهها :جو روانی -اجتماعی کالس ،پيشرفت تحصيلی ،دانشجویان ،استادان
*نویسنده مسؤول :بيمارستان شهيد بهشتی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران
تلفن597-22722125:

 نمابر597-22722125:
Email: dadarm52@yahoo.com
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مقدمه
بررسی جو روانی -اجتماعی کالس درس و رابطه آن با
پيشرفت تحصيلی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد
توجه استادان ،مدیران ،دستاندرکاران و پژوهشگران آموزشی
میباشد .کالس درس به عنوان جامعهاي کوچك و فرعی از
افراد متفاوتی تشکيل شده است که از نظر تجارب ،فرهنگ،

دوره دوازدهم شماره دوم

پيشرفت تحصيلی آنان تأثير دارد و باعث افزایش مهارتها،
نقشها و توافقات رفتاري میشود و براي بهبود کار گروهی
باید افراد در تعامل با یکدیگر باشند (.)6
پژوهش  Gibsonبيان کرد که محيط یادگيري و جو کالس
بر روي یادگيري خودمحور ،حل مشکالت فردي و پيشرفت
تحصيلی و شغلی افراد در آینده مؤثر است و جو روانی-

شخصيت و ...با هم متفاوت هستند و این افراد خصوصيات

اجتماعی که فراگيران در آن آموزش میبينند ،بر فعاليت

خود را به کالس میآورند و به همين دليل جو روانی-

گروهی و تعامالت آنان با یکدیگر و مدیریت بحران در

اجتماعی متفاوتی بر کالسها حاکم میشود که این جو بر

محيطهاي کاري تأثير مستقيمی میگذارد (.)1

روي یادگيري تأثير میگذارد (.)7

سه نوع جو در کالسها حاکم است؛ جو روانی -اجتماعی

جو روانی -اجتماعی کالس تأثيرات معنیداري بر ترک

مطلوب که ویژگیهاي آن شامل مشارکت فراگيران در کالس،

تحصيل ،غيبت از کالس ،مقاومت دانشجویان در مقابل استاد،

رابطه صميمی استاد و فراگيران ،برخورداري از حمایت استاد

عدم رفاقت بين دانشجویان در کالس ،عدم رضایت و عالقه به

در مواقع مشکل ،رابطه صميمی فراگيران با یکدیگر ،برقراري

درس ،اسنادهاي علمی و پيشرفت تحصيلی آنها در محيطهاي

مقررات و ایجاد نظم در کالس ،سازماندهی مطالب آموزشی

یادگيري مختلف دارد ( .)2 ،9جو روانی -اجتماعی کالس

در کالس و ارایه مطالب جدید و رغبتانگيز میباشد .در این

شامل دو متغير کلی ادراک (برداشتی که افراد از واقعيتهاي

جو بين ادراک و انتظار تفاوتی وجود ندارد و یا قرابت و

موجود در کالس دارند) و انتظار (تمایالت و خواستههایی که

نزدیکی مشاهده میشود و پيشرفت تحصيلی باالست .جو

افراد از جو روانی -اجتماعی کالس دارند) و جوي براي

روانی -اجتماعی نامطلوب که بر عکس ویژگیهاي جو

یادگيري مطلوب است که تفاوت بين ادراک و انتظار زیاد

روانی -اجتماعی مطلوب است .جو روانی -اجتماعی متوسط

نيست و یا مساوي است .در صورت تفاوت باید در پی اصالح

که بين دو جو مذکور قرار دارد (.)7

یا تغيير جو کالس بود (.)7
پژوهشهاي  Dormanو همکاران نشان داد که ادراک

روش کار

دانشجویان از کالس ،بر انگيزش تحصيلی و اجتماعی،

پژوهش توصيفی -تحليلی حاضر از نوع مقطعی بود .جامعه

باورهاي مربوط به خود ،راهبردهاي یادگيري ،وارد شدن به

آماري مطالعه را  222نفر دانشجوي دکتري حرفهاي شامل 772

فعاليتهاي یادگيري ،کمك گرفتن از دیگران ،پيشرفت

نفر دانشجوي رشته پزشکی 72 ،نفر دانشجوي دندانپزشکی و

تحصيلی و عملکردهاي هيجانی آنها تأثير میگذارد (.)7

 62نفر دانشجوي داروسازي مشغول به تحصيل در ترم دوم و

 Mitchelدر مطالعه خود گزارش کرد ،زمانی که

همچنين  27نفر عضو هيأت علمی تشکيل دادند ،اما به دليل

دانشجویان ادراک و احساس مثبت و رضایتبخشی نسبت به

ریزش نمونه (ناشی از عدم تمایل به همکاري و یا مهمان شدن

محيط و جو روانی -اجتماعی کالس و به ویژه استاد داشته

دانشجویان به سایر دانشگاهها) ،تعداد شرکت کنندگان دانشجو

باشند ،یادگيري بهتري دارند ( .)2بر اساس تحقيق ،Bartlet

به  753دانشجوي پزشکی 93 ،دانشجوي دندانپزشکی و 22

جو روانی -اجتماعی کالس بر روي جلسات آموزشی

دانشجوي داروسازي تقليل یافت و تعداد استادان شرکت کننده

مشارکتی بين استادان و دانشجویان و افزایش پویایی گروه و

نيز  72نفر بود .در مطالعه حاضر به روش سرشماري
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سعی گردید کليه افراد واجد شرایط وارد مطالعه شوند.

یاوري و همکاران

تالش و تکليف ،نظم و سازماندهی مطالب ،به کار بستن

ابزار جمعآوري اطالعات ،پرسشنامه جو روانی -اجتماعی

مقررات و نوآوري مطالب آموزشی) میباشد .هر مؤلفه داراي

کالس بود که در سال  7322طراحی شد .اصل این پرسشنامه

 6سؤال است ،بنابراین هر یك از دو بخش ادراک و انتظار

کانادایی و به زبان فرانسوي میباشد و توسط انصاري ترجمه

داراي  72ماده میباشد که  72سؤال اول اجازه میدهد فرد

شده و روایی و پایایی آن مورد تأیيد قرار گرفته است (.)7

درک واقعی خود را از کالس درس بيان کند و  72سؤال دوم

عطوفی سلمان ( )2و حسين چاري ( )3نيز این پرسشنامه را

اجازه میدهد که فرد تمایالت و خواستههاي خود را درباره

روایی و پایایی کردهاند .محتوایی روایی پژوهش حاضر برابر با

اینکه جو روانی -اجتماعی کالس چگونه باید باشد ،ابراز

 5/12بود و پایایی ابزار هم با استفاده از روش ضریب

نماید .نحوه ارزیابی هر بخش به صورت جمع پاسخهاي داده

 5/25 ،Cronbachs alphaتعيين شد.

شده به سؤاالت (بلی یا خير) پرسشنامه میباشد؛ بدین ترتيب

مشخصات دموگرافيك شرکت کنندگان شامل جنس ،سن،

که به هر پاسخ بلی ،امتياز یك و به هر پاسخ خير ،امتياز صفر

رشته تحصيلی ،مکان سکونت و وضعيت ازدواج براي

تعلق میگيرد .هرچه اختالف بين مجموع نمرات ادراک با

دانشجویان و جنس ،سن ،مکان سکونت ،وضعيت ازدواج،

انتظار کمتر باشد ،جو روانی -اجتماعی بهتري در کالس حاکم

سابقه تدریس و رتبه علمی براي استادان مورد سؤال قرار

است و هر چه این اختالف بيشتر باشد ،نشان دهنده عدم

گرفت .براي بررسی پيشرفت تحصيلی دانشجویان از معدل کل

رضایت از وضع کالس میباشد و انتظار بر این است که وضع

که در پایان ترم دوم در کارنامه آنان ثبت میشود ،استفاده

بهتر شود .پيشرفت تحصيلی با استفاده از معدل کل دانشجویان

گردید .براي دانشجویان دو جزء پرسشنامه توضيح داده و به

که در انتهاي ترم دوم در کارنامه آنها قيد شده بود ،بررسی

آنها گفته شد که تکميل پرسشنامه توسط آنها اختياري است

گردید.

و همه جوابها محرمانه باقی خواهد ماند .با استادان نيز در

براي توصيف دادهها ،شاخصهاي مرکزي و پراکندگی و

مورد تکميل پرسشنامه صحبت گردید و براي آنان توضيح

جداول و به منظور تحليل دادهها ،آزمونهاي ،Independent t

داده شد که این طرح براي بررسی وضعيت کالس ،تدریس و

 ANOVA ،Paired tو همچنين ضریب همبستگی Pearson

ارتقاي نمرات دانشجویان میباشد و تکميل پرسشنامه توسط

مورد استفاده قرار گرفت .در نهایت ،دادهها توسط نرمافزار

آنان اختياري است و کليه جوابهاي آنها محرمانه میماند.

 SPSSتجزیه و تحليل شد.

براي رعایت شرط محرمانه بودن پرسشنامهها ،به آنها کد داده
شد؛ به این ترتيب که به جاي نام و نام خانوادگی افراد از اعداد

یافتهها

استفاده شد (به طور مثال ،براي دانشجویان از عدد  7تا  222و

در پژوهش حاضر ميزان تکميل نمودن پرسشنامهها و

براي استادان از عدد  7تا  .)27معدل دانشجویان در پاکتهاي

پاسخدهی به کليه سؤاالت توسط استادان ،دانشجویان پزشکی،

دربسته و مهر شده و به شکل محرمانه ،دریافت و پس از

دندانپزشکی و داروسازي به ترتيب  71/3 ،25/5 ،6/3و 22/2

استفاده معدوم گردید.

درصد به دست آمد.

پرسشنامه جو روانی -اجتماعی دو جزء ادراک و انتظار و

استادان شرکت کننده در پژوهش 72 ،مرد ( 25/5درصد) و

در مجموع  27پرسش دارد .هر یك از بخشهاي ادراک و

 9زن ( 25/5درصد) و  77نفر ( 39/9درصد) متأهل و  72نفر

انتظار داراي هفت مؤلفه (مشارکت ،دلبستگی متقابل بين

( 25/5درصد) بومی بودند .از نظر رتبه علمی 3 ،نفر رتبه

دانشجویان ،برخورداري از حمایت استاد ،اهميت دادن به

استادیار ( 65/5درصد) 7 ،نفر رتبه دانشيار ( 26/1درصد) و
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 2نفر رتبه استاد تمام ( 79/9درصد) داشتند .ميانگين سنی

( )27/79 ± 2/75دانشجویان از جو کالس نشان دهنده وجود

استادان  76 ± 2/31سال (حداقل و حداکثر  23و  26سال) و

اختالف معنیدار بود و به طور مشخص سطح انتظار بيشتر از

ميانگين مدت فعاليت آنان نيز  76 ± 6/22سال (حداقل و

ادراک به دست آمد (.)P > 5/557
بين سطح انتظار دانشجویان و استادان از جو روانی-

حداکثر  7و  22سال) بود.
تعداد  259دانشجو در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند

اجتماعی کالس کالس تفاوت معنیداري مشاهده شد

که شامل  753نفر دانشجوي پزشکی ( 29/1درصد) 93 ،نفر

( .)P > 5/525نمره انتظار استادان از جو روانی -اجتماعی

دانشجوي دندانپزشکی ( 73/2درصد) و  22نفر دانشجوي

کالس برابر با  97/25 ± 7/11و نمره انتظار دانشجویان7/91 ،

داروسازي ( 21/7درصد) که شامل  29پسر ( 75/3درصد) و

 23/59 ±بود ( .)P > 5/525مقایسه بين نمره انتظار و ادراک

 725دختر ( 23/7درصد) بودند .از نظر تأهل 252 ،نفر مجرد

دانشجویان و استادان از جو کالس نيز اختالف معنیداري را

( 33/2درصد) و از نظر محل سکونت 727 ،نفر بومی

نشان داد و سطح انتظار و ادراک استادان به طور معنیداري

( 67/7درصد) و  13نفر غير بومی ( 92/3درصد) بودند.

بيشتر از دانشجویان بود.

ميانگين سنی دانشجویان  73 ± 7/76سال با حداقل و

بين سطح ادراک دانشجویان از جو روانی -اجتماعی کالس

حداکثر  71و  22سال بود و نيمی از دانشجویان سنی برابر یا

و سطح ادراک استادان از این جو تفاوت وجود داشت .نمره

کمتر از  73سال داشتند .وضعيت تحصيلی دانشجویان با معدل

ادراک استادان از جو روانی -اجتماعی کالس برابر با

کل سنجيده شد و بر این اساس ميانگين معدل  72 ± 7/69با

 23/25 ± 7/65و نمره ادراک دانشجویان از جو روانی-

حداقل  72و حداکثر  73/2و معدل نيمی از دانشجویان برابر یا

اجتماعی کالس نيز  27/79 ± 2/75بود .بين دانشجویان سه

کمتر از  72/61بود.

رشته تحصيلی نيز از نظر تفاوت بين انتظار و ادراک تفاوتی
مشاهده نشد (( )P < 5/525جدول .)7

مقایسه نمره انتظار ( )23/59 ± 7/91و ادراک

جدول  :7مقایسه اختالف نمره انتظار و ادراک بين دانشجویان سه رشته تحصيلی
فاصله اطمينان  32درصد

رشته تحصيلی دانشجو

ميانگين اختالف نمره

انحراف معيار

پزشکی

7/17

2/32

9/23

دندانپزشکی

2/23

2/93

7/77

7/67

داروسازي

2/22

6/29

9/23

1/26

بر اساس جدول  ،2مقایسه نمره انتظار و ادراک بين
دانشجویان سه دانشکده از جو کالس نشان از وجود اختالف

حداقل

حداکثر
25

حد پایين

حد باال
2/27

-72
-75

72

-2

22

معنیدار میباشد؛ بدین ترتيب که سطح انتظار به طور
معنیداري بيشتر از ادراک بود (.)P > 5/575

جدول  :2مقایسه نمره انتظار و ادراک بين دانشجویان سه دانشکده از جو کالس
گروه

ميانگين  ±انحراف معيار

نتيجه آزمون

رشته تحصيلی
پزشکی

انتظار

23/23 ± 7/76

> 5/557
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دندانپزشکی
داروسازي

یاوري و همکاران

ادراک

22/72 ± 2/27

انتظار

21/22 ± 7/27

ادراک

27/92 ± 7/72

انتظار

22/26 ± 9/23

ادراک

22/32 ± 2/71

5/552
> 5/557

جدول  9مشخص کرد که بين سن دانشجویان با هيچ یك از

(معکوس) و ضعيفی مشاهده شد (.)P = 5/572 ،r = -5/779

متغيرهاي معدل ،نمره انتظار و ادراک همبستگی وجود نداشت و

نمره انتظار دانشجویان نيز فقط با نمره ادراک همبستگی

بين معدل دانشجویان فقط با نمره ادراک همبستگی منفی

ضعيف و مثبتی (مستقيم) نشان داد (.)P = 5/552 ،r = 5/272

جدول  :9وضعيت همبستگی سن ،معدل ،نمره انتظار و نمره ادراک دانشجویان از جو کالس
متغير

سن

معدل

نمره انتظار

نمره ادراک

سن

7/555

-5/225

5/325

5/556

معدل

-5/225

7/555

-5/275

-5/779

نمره انتظار

5/532

-5/527

نمره ادراک

5/556

*

-5/779

7/555
**

5/272

*

**

5/272

7/555

*P > 5/525؛ **P > 5/575

الزم به ذکر است که از نظر تفاوت بين انتظار و ادراک بين

میرود ،بررسی کرد .نتایج مطالعه وي نشان داد که سطح انتظار

دانشجویان دختر ( )7/22 ± 6/13و پسر ()7/15 ± 7/22

دانشجویان باالتر از ادراک آنها از جو روانی -اجتماعی کالس

تفاوتی وجود نداشت (.)P < 5/525

بود ( .)75انصاري در مطالعه خود گزارش کرد که سطح انتظار
دانشآموزان به طور معنیداري از سطح ادراک آنها از جو

بحث و نتیجهگیری

روانی -اجتماعی کالس بيشتر و ادراک آنان  2/572نمره

نتایج مربوط به بررسی ارتباط جو روانی -اجتماعی کالس

پایينتر از انتظار آنان میباشد ( )7( )P > 5/575که این یافته با

با سطح ادراک و انتظار دانشجویان از کالس حاکی از وجود

نتایج تحقيق حاضر مطابقت دارد .عطوفی سلمان در مطالعهاي

اختالف معنیدار بين نمره انتظار و ادراک دانشجویان میباشد

بيان کرد که سطح انتظار دانشآموزان به طور معنیداري از

و سطح انتظار به طور معنیداري بيشتر از ادراک بود

سطح ادراک آنها از جو روانی -اجتماعی کالس بيشتر

( .)P > 5/557ميانگين نمره انتظار ( )23/59دانشجویان از جو

میباشد ( )2( )P > 5/575که با یافته مطالعه حاضر مشابهت

روانی -اجتماعی کالس بيشتر از ميانگين نمره ادراک آنها

داشت .بنابراین جو موجود در کالس ،رضایت استادان و

( )27/79به دست آمد و بين نمره انتظار دانشجویان با نمره

دانشجویان را فراهم نمیکند و در نتيجه استادان و دانشجویان

ادراک همبستگی ضعيف و مثبتی (مستقيم) مشاهده شد.

انتظار دارند که شرایط موجود در کالس تغيير کند و جو

یافتههاي پژوهش حاضر با نتایج مطالعه )75( Fraser

مطلوبتري نسبت به شرایط فعلی در کالس برقرار شود.

همخوانی داشت .او  3پرسشنامه اصلی را که براي بررسی

بر اساس نتایج مطالعه حاضر در ارتباط با تفاوت بين انتظار

ادراک دانشجویان از جو روانی -اجتماعی کالس به کار

و ادراک استادان از جو روانی -اجتماعی کالس با انتظار و
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ادراک دانشجویان از جو روانی -اجتماعی ،مقایسه تفاوت نمره

همبستگی متغير انتظار با پيشرفت تحصيلی برابر با 5/729

انتظار و ادراک استادان از جو کالس ( )P > 5/525بيشتر از

میباشد و بيانگر آن است که  5/572پيشرفت تحصيلی را

تفاوت نمره انتظار و ادراک دانشجویان از جو روانی -اجتماعی

میتوان از روي متغير انتظار دانشآموزان پيشبينی کرد (.)7

کالس به دست آمد ( Fraser .)P > 5/575در مطالعهاي

آزمون معنیدار آماري در تحليل رگرسيون با درجه آزادي  7و

مروري گزارش کرد که سطح ادراک استادان از جو روانی-

 ،932مقداري برابر با  6/55277ارایه میکند که در سطح 5/52

اجتماعی کالس باالتر از سطح ادراک دانشجویان است ()75

معنیدار است؛ بدین معنی که متغير انتظار ،پيشرفت تحصيلی

که با یافته مطالعه حاضر همخوانی دارد.

را به طور معنیداري افزایش میدهد .یافتههاي پژوهش

 Li Griningو همکاران در آمریکا دو مطالعه انجام دادند.

انصاري ( )7در این مورد با پژوهش حاضر مغایرت داشت.

گروه اول شامل  35استاد بود که در  92کالس درس تدریس

شاید بتوان گفت علت مغایرت این باشد که جامعه آماري

میکردند و گروه دوم شامل  72استاد بود که در  72کالس

تحقيق انصاري دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران ()7

درس مشغول به فعاليت بودند و در هر دو گروه سطح ادراک و

و جامعه آماري پژوهش حاضر ،دانشجویان دکتري حرفهاي

انتظار استادان از جو روانی -اجتماعی کالس مورد بررسی قرار

دانشگاه علوم پزشکی کرمان بودند.

گرفت .نتایج پژوهش آنان نشان داد که سطح ادراک و انتظار

مطالعات زیادي ( ،)79-72نتایج تحقيق حاضر را تأیيد

استادان از جو روانی -اجتماعی کالس باالتر از دانشجویان بود

کردهاند که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد :تحقيق

( )77که این یافته نيز با نتایج مطالعه حاضر مطابقت داشت.

 Dollardو  Bakkerدر استراليا در طی  72ماه و با انجام سه

 Dormanدر تحقيق خود از پرسشنامه جو روانی-

مطالعه صورت گرفت .در مطالعه اول  222استاد ،در مطالعه

اجتماعی کالس استفاده کرد .مهمترین یافته مطالعه او ،بررسی

دوم  272استاد شش هفته بعد و در مطالعه سوم  253استاد 72

 1مؤلفه پرسشنامه در مورد  7971دانشآموز بود .وي در

ماه بعد شرکت کردند .نتایج نشان داد که جو روانی -اجتماعی

تحقيق خود گزارش نمود که سطح ادراک معلمان باالتر از

کالس بر پيشرفت تحصيلی تأثير مثبتی دارد ( .)79مطالعه

دانشآموزان میباشد ( .)72انصاري در مطالعهاش نشان داد که

 Maherziaدر دانشگاه جده عربستان نشان داد که دانشجویانی

ادراک معلمان  7/973نمره باالتر از ادراک دانشآموزان است

نمرات باالتري دریافت کرده بودند و پيشرفت تحصيلی

( ،)P > 5/525پس معلمان جو موجود در کالس را نسبت به

باالتري در درس زبان انگليسی داشتند که درک باالتري از جو

دانشآموزان مساعدتر درک میکنند و دید مثبتتري نسبت به

کالس و تعامل مثبتتري با همکالسیها و استاد داشتند (.)77

دانشآموزان از جو موجود در کالس دارند .انتظار معلمان

 Makewaو همکاران در کنيا تحقيقی انجام دادند که 759

 7/32نمره باالتر از انتظار دانشآموزان به دست آمد ،اما در

معلم از  7مدرسه با پيشرفت تحصيلی باال و  7مدرسه با

سطح احتمال  P = 5/525معنیدار نبود ( .)7یافتههاي مطالعه

پيشرفت تحصيلی پایين پرسشنامهها را تکميل کردند .نتایج

انصاري ( )7با مطالعه حاضر مشابهت داشت.

هر دو گروه با هم مقایسه شد و نشان داد مدارسی که کارایی

در مورد وجود ارتباط بين ادراک و انتظار دانشجویان از جو

باالتري داشتند ،جو کالس در آنها تأثير بيشتري بر پيشرفت

روانی -اجتماعی کالس با پيشرفت تحصيلی ،مطالعه حاضر

تحصيلی دانشآموزان داشت و بين ادراک معلمان از جو

نشان داد که معدل دانشجویان فقط با نمره ادراک همبستگی

روانی -اجتماعی کالس با پيشرفت تحصيلی رابطه معنیداري

منفی (معکوس) و ضعيفی دارد و بين معدل دانشجویان با نمره

مشاهده شد (.)72

انتظار همبستگی وجود ندارد .انصاري بيان نمود که ضریب

پرسشنامههاي مطالعه  Leeو  Songدر کره جنوبی توسط
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 7292دانشآموز دوره متوسطه در دبيرستانهاي متوسطه به

یاوري و همکاران

میباشد.

طور تصادفی تکميل شد .نتایج بيان نمود که جو مثبت روانی-

با استفاده از نتایج مطالعه حاضر ،پيشنهاد میشود که جو

اجتماعی کالس بر روي رفتارهاي سازنده دانشآموزان و

مطلوبتري براي یادگيري بهتر دانشجویان در دانشکدهها ایجاد

پيشرفت تحصيلی آنان تأثيرگذار است ( Murillo .)76و

شود تا در نهایت منجر به موفقيت تحصيلی آنان شده ،موجبات

 Martinez-Garridoتحقيقی را در جزایر ایبري آمریکا انجام

رضایت بيشتر دانشجویان و استادان فراهم گردد و

دادند که در آن  272مدرسه آموزش ابتدایی از  3کشور از شبه

مسؤوليتپذیري دانشجویان را نسبت به یادگيري ،تعامل با

جزایر ایبري مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاکی از آن بود

استادان و دانشجویان دیگر و مشارکت گروهی در فعاليتهاي

که جو کالس بر رفتارهاي معلم و دانشآموز در کالس درس

کالسی افزایش دهد و در نتيجه آنها را براي حضور در

و پيشرفت تحصيلی دانشآموز تأثير میگذارد ( Reyes .)71و

محيطهاي بالينی در دانشگاه و مشاغل حرفهاي در آینده آماده

همکاران در مطالعه خود بر روي  69معلم و  7933دانشآموز

سازد.

کالس  6و  2پایه ابتدایی از  77مدرسه و  722کالس درس در
مدارس شمال آمریکا ،گزارش کردند که بين جو روانی-
اجتماعی کالس با تصميمگيري و پيشرفت تحصيلی
دانشآموزان رابطه مستقيمی وجود دارد (.)72

سپاسگزاری
مطالعه حاضر به منظور بررسی ارتباط جو روانی -اجتماعی
کالس با پيشرفت تحصيلی از دیدگاه دانشجویان و استادان به

بر طبق نتایج مطالعه حاضر ،بين ادراک و انتظار از جو

عنوان طرح تحقيقاتی و براي اولين بار در دانشگاه علوم

روانی -اجتماعی کالس درس با پيشرفت تحصيلی رابطه مثبت

پزشکی کرمان در سال  7932انجام شد .از استادان و کارکنان

و معنیداري وجود دارد ،بنابراین استادان باید سعی کنند که

مرکز مطالعات و توسعه ،رؤسا و کارکنان دانشکدههاي پزشکی،

جو روانی -اجتماعی باالیی را در کالسها ایجاد نمایند .در

دندانپزشکی و داروسازي دانشگاه علوم پزشکی کرمان و

مجموع نتایج حاکی از رضایت دانشجویان و استادان از جو

دانشجویان و استادان شرکت کننده جهت همکاري در

روانی -اجتماعی کالس در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پژوهش ،تقدیر و تشکر به عمل میآید.
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Background & Objective: The psychosocial climate of the classroom is a general concept for
describing, explaining, and exposing the specific features of a class and has significant effects
on students' academic achievement. This study was conducted for the first time in Iran. It was
performed to evaluate the relationship between the psychosocial climate of the classroom and
academic achievement based on the views of faculty members and Ph.D. students of Kerman
University of Medical Sciences, Iran.
Methods: The present study was performed using the census method. It was conducted on 222
medicine, dentistry, and pharmacology students and 21 faculty members of Kerman University
of Medical Sciences in 2013 using the psychosocial climate of class questionnaire. Data were
collected at the end of the second trimester when students received their academic records. Data
were analyzed using SPSS software, independent and paired t-test, ANOVA, central and
diffusion indicators, and the Pierson correlation.
Results: Comparison of faculty members’ expectation score (31.80 ± 4.77) and perception score
(29.20 ± 4.60) showed a significant difference (P < 0.050). Based on ANOVA results, faculty
members’ expectation level was higher than their perception. Comparison of the score of
students’ expectation from (29.03 ± 4.37) and perception of (24.433 ± 5.10) the classroom
climate showed a significant difference. Expectation level was higher than perception level
(P < 0.001). There is a negative correlation between students' average level and their perception
level (P = 0.042).
Conclusion: The data indicated that there is a significant relationship between students’ and
faculty members’ level of expectation and perception of psychosocial climate of the classroom.
The identification and development of conceptual models, particularly an experimental model of
academic performance based on cognitive features, can be helpful in the improvement of the
psychosocial climate of the classroom which results in students’ academic achievement.
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