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بررسی نگرش دانشجویان دندانپزشکی کرمان نسبت به محیط آموزشی با استفاده از پرسشنامه
*3

مهسا کالنتری ،1مهسا صیادیزاده ،2مريمالسادات هاشميپور

 .1متخصص پاتولوژی دهان ،فک و صورت ،استاديار ،گروه پاتولوژی دهان کرمان ،مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان و مرکز تحقیقات مؤلفههای اجتماعي مؤثر بر سالمت
دهان و دندان ،دانشکده دندانپزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي کرمان ،کرمان ،ايران
 .2دندانپزشک ،مرکز تحقیقات ادنتولوژی ،دانشکده دندانپزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي کرمان ،کرمان ،ايران
 .3متخصص بیماریهای دهان ،دانشیار ،گروه بیماریهای دهان ،مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان ،دانشکده دندانپزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي کرمان ،کرمان ،ايران

دريافت مقاله99/5/9:

آخرين اصالح مقاله99/8/9:

پذيرش مقاله99/8/01:

زمینه و هدف :مؤسسات آموزشی ،روشهای مختلفی برای ارزیابی فعالیتهای خود دارند .عوامل بسیاری از فرایند تدریس بر فرایند یادگیری تأثیر
میگذارد .هدف از انجام مطالعه حاضر ،بررسی نگرش دانشجویان دندانپزشکی در دانشکده دندانپزشکی کرمان نسبت به وضعیت کنونی آموزشی و فضای
یادگیری با استفاده از پرسشنامه  )Dundee ready education environment measure( DREEMبود.
روش کار :این مطالعه از نوع توصیفی -مقطعی ،روی  315دانشجوی دندانپزشکی در سال  0293انجام شد .پرسشنامه  DREEMشامل اطالعات
دموگرافیک و  51سؤال در پنج حیطه نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری ،نگرش دانشجویان نسبت به استادان ،نگرش دانشجویان نسبت به تحصیل،
نگرش دانشجویان نسبت به محیط و نگرش اجتماعی دانشجویان مورد استفاده قرار گرفت .اطالعات با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد.
يافتهها :میانگین نمرات به دست آمده در  5مقیاس  053/32 ± 05/62از  ،351برای دانشجویان پسر و  069/69 ± 08/81برای دانشجویان دختر بود .در میان
افراد مورد مطالعه 9 ،درصد از معتقد بودند که شرایط آموزشی بسیار نامطلوب بود .تفاوت آماری معنیدار تنها برای زیرمقیاس یادگیری بین دانشجویان سال
 2و  9نشان داده شد.
نتیجهگیری :نگرش دانشجویان از محیط آموزشی در دانشکدههای دندانپزشکی کرمان در سمت مثبت قرار داشت ،اما با مقداری ناهماهنگی همراه بود .به
نظر میرسد که استرس ،خستگی و کمبود بازخورد مناسب از جانب آموزگاران موجب احساسات منفی دانشجویان شده است.
کلید واژهها :دانشجویان دندانپزشکی ،آموزش ،یادگیریDREEM ،
*نويسنده مسؤول :مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
تلفن  1902-3996082:نمابر129-23008122:
Email: m_hashemipoor@kmu.ac.ir

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

مقدمه
یک محیط آموزشی دندانپزشکی ایدهآل میبایست
دانشجویان را قادر سازد تا مهارت الزم برای زندگی حرفهای
آینده خود را کسب نمایند و در رشد شخصیت اجتماعی،
حرفهای و آسایش روحی آنها نقش داشته باشد (.)0
مطالعه انجام شده در یونان نشان داد که نگرش دانشجویان
با توجه به محیط آموزشی آنها بعد از سال سوم در همه
زمینهها منفی است .همچنین ،دانشکده دندانپزشکی در هند
مشخص کرد که نمرات Dundee ready ( DREEM

 )education environment measureبرای دانشجویان سال
آخر کمتر از نمرات در میان دانشجویان سال اول در هر
زیرمقیاس بوده است و کاهش نمرات بعد از سال سوم منطبق
با درگیری فعال دانشجویان در دورههای بالینی بود (.)3-9
پرسشنامه  DREEMبرای کاربرد در محیط آموزشی
طراحی شده است DREEM .میتواند برای انجام تجزیه و
تحلیلهای قیاسی نگرش دانشجویان از محیطهای آموزشی
درون یک مؤسسه ،میان مؤسسهها یا میان همگروهها در یک
مؤسسه مورد استفاده قرار گیرد ( DREEM .)3 ،5متشکل از
 51گزاره توضیحی میباشد که در پنج زیرمقیاس مربوط به
نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری ( 03مورد) ،نگرش
دانشجویان نسبت به استادان ( 00مورد) ،نگرش دانشجویان
نسبت به تحصیل ( 8مورد) ،نگرش دانشجویان نسبت به
دانشکدههای پزشکی در عربستان سعودی و جمهوری یمن،
ترینیداد ،هند ،استرالیا ،سوئد ،سریالنکا ،شیلی ،نیجریه و نپال،
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نگرش مثبتتری به محیط آموزشی دارند ( .)9دو مطالعه در
یونان نشان داد که پرسشنامه  DREEMدارای روایی و پایایی
مناسبی در دانشجویان یونانی میباشد و دانشجویان پزشکی
نسبت به سایر دانشجویان نگرش مثبتتری به محیط و
تحصیل دارند (.)05 ،06
اگرچه DREEM ،به طور گسترده در دانشکدههای پزشکی
مورد استفاده قرار گرفته است ،دادهها در مورد کاربرد آن داخل
محیط آموزشی دندانپزشکی کم بوده است .مطالعات منتشر
شده کاربرد  DREEMدر دانشکده دندانپزشکی هند ،کانادا و
یونان را نشان میدهد ( .)02-09همچنین ،بررسیها نشان
دهنده این موضوع است که نگرش دانشجویان دندانپزشکی
در ایران نسبت به محیط آموزشی مورد بررسی قرار نگرفته
است .بررسی نظرات دانشجویان در صورت وجود مشکالت
داخل محیط آموزشی و ارایه راهکارهایی جهت برطرف شدن
و یا بهبود آنها میتواند مؤثر باشد .در استان کرمان3 ،
دانشکده دندانپزشکی وجود دارد که هر کدام شامل برنامه
شش ساله میباشد .برنامه تحصیلی دندانپزشکی شامل  3سال
علوم پایه 0 ،سال آموزش دندانپزشکی پیشبالینی و  2سال
آموزش بر بالین بیمار میباشد .هدف از انجام مطالعه حاضر،
ارزیابی نگرش دانشجویان دندانپزشکی از محیط آموزشی
خود و شناسایی هر گونه تفاوت مربوط به جنسیت و سال
تحصیلی با استفاده از فهرست  DREEMدر استان کرمان بود.

روش کار

انگلستان و یونان اجرا شده است ( .)6-06تحقیق انجام شده

تحقیق فوق ،از دسته مطالعات توصیفی و مقطعی بود.

توسط  Bassawو همکاران در ترینیداد نشان داد که پایینترین

پرسشنامه  DREEMکه به زبان فارسی ترجمه و تأیید شده

امتیاز کسب شده از پرسشنامه  DREEMمربوط به نگرش

است ،در اختیار تمامی دانشجویان سالهای سوم تا ششم

اجتماعی دانشجویان و نگرش دانشجویان نسبت به محیط

دانشکدههای دندانپزشکی استان کرمان (به روش سرشماری)

میباشد ( Abraham .)2و همکاران با تحقیق بر روی

قرار داده شد ( .)31این پرسشنامهها توسط دانشجوی سال

دانشجویان سال اول نشان دادند که محیط آموزشی دارای

آخر در پایان سمینارها ،کالسها و یا بخشها بعد از توضیح

بیشترین اهمیت از سوی دانشجویان است ( .)8مطالعه انجام

هدف مطالعه ،توزیع شد .برای هر فرد هدف از این بررسی

شده در استرالیا نشان داد که دانشجویان دختر نسبت به پسران

شرح و در صورت تمایل ،پرسشنامه به فرد داده شد .به کلیه
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افراد اطمینان داده شد که اطالعات پرسشنامه به صورت

پرسشنامه در ابتدا توسط  31دانشجوی دندانپزشکی ،مورد

محرمانه باقی مانده و فقط از جنبه آماری مورد بررسی قرار

پیشآزمون قرار گرفت تا هر گونه مشکلی در فهم معنی

میگیرد .پرسشنامهها به صورت بینام تکمیل و در همان زمان

سؤالها ،تشخیص داده شود .تغییرات جزییتر در لغتبندی

جمعآوری شد .در ضمن ،کد اخالقی ک 305-به این تحقیق

بعضی از سؤالها صورت گرفت .به عنوان مثال ،گزاره

تعلق گرفت.

توضیحی  ،00محیط در مدت کشیک بخش آرام میباشد ،به

 DREEMمتشکل از  51گزاره توضیحی میباشد که در

محیط در کلینیکها آرام میباشد ،تغییر یافت تا برنامه درسی

پنج زیرمقیاس شامل نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری (03

دانشکده دندانپزشکی بهتر مورد توجه قرار گیرد .کلیه

مورد) ،نگرش دانشجویان نسبت به استادان ( 00مورد) ،نگرش

دانشجویان دندانپزشکی سال  2تا  6کرمان ،رفسنجان و

دانشجویان نسبت به تحصیل ( 8مورد) ،نگرش دانشجویان

شهریهپرداز در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفتند.

نسبت به محیط ( 03مورد) و نگرش اجتماعی دانشجویان (2

دانشجویان سال اول و دوم در این مطالعه شرکت داده نشدند؛

مورد) گروهبندی شد ( .)30،33این گزارههای توضیحی از  1تا

چرا که تجربه بسیار محدودی از محیط خود داشتند و

 5مطابق زیر نمرهبندی شد (بر اساس مقیاس لیکرت  :0شدیداً

نمیتوانستند تمامی سؤاالت را پاسخ دهند.

مخالفم :3 ،مخالفم :2 ،تا حدودی موافقم :9 ،موافقم و :5

نتایج به دست آمده با استفاده از آزمونهای

شدیداً موافقم) .از بین این گزینهها  9گزاره پاسخ منفی (به

( Mann-Whitneyتغییر مربوط به جنسیت) و آزمونهای

آموزش در این دانشکده به مقدار کافی توجه میشود ،به

( Kruskal-Wallisهر گونه تغییر مربوط به نیمسال تحصیلی)

آموزش در این دانشکده به خوبی توجه میشود ،در این

ارزیابی شد ANOVA .یک سویه برای ارزیابی تفاوتها میان

دانشکده من برای شرکت در کالس ترغیب میشوم ،در این جا

پنج زیرمقیاس مربوط به سال تحصیلی انجام شد .عالوه بر

استادان خواستار انضباط و اطاعت کامل هستند ،در این

این ،آزمون  tصورت گرفت تا تفاوتهای مهم آماری بین

دانشکده من میتوانم آنچه را که نیاز دارم یاد بگیرم ،این

زیرمقیاسها در دانشجویان پیشبالینی و بالینی مشخص گردد.

دانشکده دارای جدول زمانبندی خوبی میباشد ،زندگی

سطح معنیداری در تجزیه و تحلیل دادهها  P > 1/15در نظر

اجتماعی من مطلوب است ،محل سکونت من مطلوب

گرفته شد و از برنامه آماری  SPSSنسخه version 20, ( 31

میباشد) داشت که به طور معکوس نمرهبندی شد .بنابراین ،بر

 )SPSS Inc., Chicago, ILاستفاده شد.

اساس  51سؤال پرسشنامه ،نمرات بین  51تا  351متغیر
میباشد .همچنین ،نمرات کلی بر اساس  50-011بسیار
ضعیف 010 ،تا  050بیشتر منفی نسبت به مثبت 050 ،تا311
بیشتر مثبت نسبت به منفی 311 ،تا  351عالی تفسیر میشود.
تفسیر نمره  011به عنوان یک محیطی است که توسط
دانشآموزان با تردید قابل توجهی مشاهده شده و به همین
دلیل نیازمند بهبود است.
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يافتهها
پاسخ دهندگان 315 ،نفر شامل  091نفر زن و  65نفر مرد
به ترتیب با میانگین سنی  32/5 ± 3/5و 33/2 ± 0/5سال
بودند .جدول  0نشان دهنده اطالعات دموگرافیک افراد شرکت
کننده است.
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جدول  :5اطالعات دموگرافیک افراد شركت كننده
تعداد (درصد)

متغیر
جنسیت

سال تحصیلي

مرد

(31 )36/3

زن

(541 )35/7

سوم

(11 )23/6

چهارم

(13 )26/6

پنجم

(17 )27/6

ششم

(34 )53/3

جدول  :3متغیرهای مورد بررسی به همراه Cronbach’s alpha
Cronbach’s alpha

معیار

نمره

نگرش دانشجویان از یادگیری

90/3

**1/83

نگرش دانشجویان از آموزگاران

39/8

*1/25

ادراک تحصیلی دانشجویان

23/0

1/63

نگرش دانشجویان از محیط

91/5

*1/29

ادراک اجتماعی دانشجویان

35/8

1/50

مرد

091

***1/90

زن

65

***1/93

سوم

53

**1/89

چهارم

56

***1/90

پنجم

59

***1/93

ششم

23

***1/90

جنسیت

سال تحصیلی

* Cronbach’s alphaباالتر از  = 1/29قابل قبول
** Cronbach’s alphaباالتر از  = 1/81خوب
*** Cronbach’s alphaباالتر از  = 1/91عالی

این مطالعه نشان داد که سازگاری درونی بین آیتمهای

از حداکثر امتیاز ( )351در پنج حیطه ،میانگین مجموع

نگرش دانشجویان از یادگیری ،نگرش دانشجویان از استادان،

امتیازات به طور کلی  ،058/52 ± 06/51برای پسران ± 05/62

ادراک تحصیلی دانشجویان ،نگرش دانشجویان از محیط و

 053/32و برای دختران 069/92 ± 08/81به دست آمد و

ادراک اجتماعی دانشجویان وجود داشت.

تفاوت آماری معنیداری وجود نداشت ( 2 .)P = 1/16درصد

همچنین Cronbach’s alpha ،برای جنسیت و تمامی

از افراد ( 2نفر) شرایط کلی محیط آموزشی را بسیار مطلوب،

نیمسالهای تحصیلی بیشتر از  1/81و بیش از مقدار مورد

 95درصد ( 90نفر) مطلوب 92 ،درصد نامطلوب ( )89و 9

انتظار برای زیرمقیاسها بود (جدول .)3

درصد ( 08نفر) بسیار نامطلوب گزارش کردند.
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از لحاظ آماری ،تفاوت معنیداری بین دو جنس (پسر و

میباید بیاموزم ،مربوط به درمان است ،فرصتهایی برای من

دختر) از سؤاالت "در این دانشکده آموزش به مقدار کافی

وجود دارد تا مهارتهای بین گروهی خود را توسعه دهم ،از

مورد توجه قرار میگیرد تا مهارت من را افزایش دهد ،در این

لحاظ اجتماعی در کالس احساس مطلوبی دارم و برای

دانشکده تدابیر یادگیری که قبال برای من کارامد بود ،اکنون نیز

بهرهمندی از کالس بسیار خسته هستم" گزارش گردید و به

کارامد است ،آموزش میبایست استادمحور شود ،در این جا

عبارتی ،دانشجویان دختر موارد بیشتری از درصدهای موافقم و

استادان در کالس عصبانی میشوند ،در این جا استادان

کامال موافقم را ارایه دادند.
جدول  2نشان دهنده پنج زیرمقیاس و ارتباط نمره آنها با

مثالهای مشخصی ارایه میدهند ،در این دانشکده آموزش

سن ،جنس و سال تحصیلی و دانشکده محل تحصیل میباشد.

اغلب شبیهسازی میشود ،در این دانشکده من برای شرکت در
کالس ترغیب میشوم ،در این دانشکده بسیاری از مطالبی که

جدول  :2بررسی ارتباط بین نمره کسب شده از زیرگروههای پرسشنامه با سن ،جنس ،سال تحصیل و دانشکده محل تحصیل
نمره کسب شده
معیار

سن

نگرش دانشجویان از
یادگیری
نگرش دانشجویان از
آموزگاران
ادراک

تحصیلی

دانشجویان
نگرش دانشجویان از
محیط
ادراک

اجتماعی

دانشجویان

جنس

P

P

> 32

< 32

93/8

29/3

1/00

39/3

21/0

1/01

36/6

20/0

22/3

1/31

22/2

21/3

29/2

90/3

1/01

90/9

91/3

1/01

39/3

35/5

1/91

32/3

35/0

1/01

سال تحصیلی

مرد

زن

23/2

95/9

*1/10

22/3

*1/10

38/8

1/05

22/0

21/3

91/0

90/3

90/5

32/2

35/9

35/6

P

دانشکده محل تحصیل

2

9

5

6

28/8

98/9

29/5

29/3

*£1/13

25/2

39/3

39/0

*β1/19

38/3

20/0

23/0

1/03

39/3

22/2

91/0

1/09

91/3

91/5

90/9

36/8

1/05

35/5

35/6

39/3

کرمان

رفسنجان

بینالملل

90/9

29/5

91/9

1/18

39/0

21/2

1/01

23/0

1/18
1/09
1/03

* P > 1/15معنیدار میباشد = £ .بین سال چهارم و سوم تفاوت معنیداری وجود دارد = β .بین سال چهارم و سایر سالها تفاوت معنیداری وجود دارد.

مطالعه حاضر نشان داد که تفاوت آماری معنیداری برای

سوم و چهارم و سال سوم و پنجم تحصیلی ثبت شد (جدول

نگرش دانشجویان از یادگیری بین سال سوم و چهارم تحصیل

 .)9بیشترین اختالف میان سال سوم و چهارم تحصیلی بود؛ در

وجود داشت .همچنین ،بین نگرش دانشجویان از استادان در

حالی که تفاوتهای کمتری میان سال چهارم و پنجم وجود

سال چهارم و سایر سالهای تحصیلی ،تفاوت آماری

داشت .هنگامی که تفاوتها میان سالهای پیشبالینی و بالینی

معنیداری نشان داد و میان نگرش دانشجویان از یادگیری و

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ،نگرش دانشجویان از محیط

نگرش دانشجویان از استادان و جنسیت ،تفاوت معنیداری

آموزشی و نگرش دانشجویان از استادان در سالهای پیشبالینی

دیده شد .همچنین ،هنگامی که تمامی گزارههای توضیحی مد

بیشتر بود .هر چند ،تفاوتهای مهم از لحاظ آماری فقط برای

نظر قرار گرفت ،تفاوتهای مهم از لحاظ آماری میان سال

زیرمقیاس یادگیری ثبت شد (.)P = 1/103
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جدول  :9میانگین نمره کسب شده در هر زیرگروه بر حسب سال تحصیلی و قبل از کلینیک و کلینیک
میانگین نمره بر اساس قبل از

میانگین نمره بر اساس سال

کلینیک و کلینیک
سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

سال ششم

قبل از کلینیک

کلینیک

نگرش دانشجویان از یادگیری

28/8

98/9

29/5

29/3

28/8

93/5

نگرش دانشجویان از آموزگاران

38/8

25/2

39/3

39/0

38/8

20/3

21/3

20/0

23/0

22/0

20/0

نگرش دانشجویان از محیط

91/0

90/3

90/5

91/0

91/0

91/9

ادراک اجتماعی دانشجویان

32/2

35/9

35/6

36/8

32/2

35/9

ادراک تحصیلی دانشجویان

22/0

پایینترین نمره ( )35برای یک گزاره توضیحی از
دانشجویان سال پنجم گزارش شد (وجود سیستم حمایتی

همچنین ،نگرش دانشجویان نسبت به محیط آموزشی و استادان
در سالهای پیشبالینی بیشتر بود.

خوب برای دانشجویانی که دچار استرس میشدند) و

 DREEMیکی از الگوهایی است که برای اندازهگیری

پایینترین نمره برای دانشجویان سال سوم از گزاره توضیحی

کمی محیط و فضای حاکم بر آموزش ارایه شده در سال 0992

 39بود" :آموزگاران بازخوردهای خوبی برای دانشجویان

توسط دکتر  Saurabhتدوین گردید .این الگو ،ابزار سنجش

فراهم میآورند" .همچنین ،پایینترین نمره برای دانشجویان

محیط آموزشی دانشگاه  Dundeeمیباشد که به عنوان ابزار

سال سوم و چهارم از گزاره توضیحی  9بود" :من برای بهره

تشخیصی برای مشکالت برنامه درسی و نیز اثربخشی تغییر در

بردن از دوره بسیار خسته هستم" .از سوی دیگر 5 ،گزاره

آموزش یا شناسایی تفاوت محیط واقعی نسبت به محیط

توضیحی در ناحیه بسیار مثبت (موافقم و بسیار موافقم) قرار

مطلوب به کار میرود و میتواند اطالعات گران قیمتی در

داشت که شامل محل سکونت (تمامی سالها) ،دوستان خوب

اختیار مدیران آموزشی قرار دهد .شاخصههای عمده الگوی

در دانشکده (دانشجویان سال دوم ،سوم و چهارم) ،این نگرش

فوق عبارت از علمی بودن ،عملی بودن ،آگاه بودن ،اجتماعی

که آنها از لحاظ اجتماعی در کالس احساس مطلوبی دارند

بودن و متناسب و مطلوب بودن میباشد ( .)32اگرچه ،فهرست

(دانشجویان سال دوم و سوم) ،این نگرش که آموزگاران مطلع

 DREEMبه طور گسترده در دانشکدههای پزشکی مورد

و آگاه هستند (دانشجویان سال سوم) و محیط آرام در مدت

استفاده قرار گرفته است ،دادهها برای کاربرد آن در محیط

سمینارها (دانشجویان سال چهارم) بود.

آموزشی دندانپزشکی کم است.
نتایج این تحقیق ،سطح باالیی از قابلیت اطمینان پرسشنامه

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه به بررسی نگرش دانشجویان دندانپزشکی

 DREEMرا نشان داد ( Cronbach’s alphaبیش از  )1/2که
با مطالعات دیگر در این زمینه مطابقت دارد (.)39-21

کرمان نسبت به محیط آموزشی خود با استفاده از پرسشنامه

همچنین ،مطالعهای با استفاده از  DREEMبه اندازهگیری کمی

 DREEMپرداخت .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 2

آموزشی پرداخته و ضمن محاسبه نمره کل جو آموزشی ،این

درصد از افراد ( 2نفر) شرایط کلی محیط آموزشی را بسیار

الگو را برای اندازهگیری و سنجش کیفیت در بخشهای بالینی

مطلوب 95 ،درصد ( 90نفر) مطلوب 92 ،درصد نامطلوب
( )89و  9درصد ( 08نفر) بسیار نامطلوب گزارش کردند.

مورد تأکید قرار داد (.)20

آموزش دندانپزشکی فرایندی پویا ،پیچیده ،پراسترس و
متنوع از انتظارات و هدفها است .دانشجویان دندانپزشکی
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کالنتری و همکاران

بررسی نگرش دانشجویان دندانپزشکی کرمان نسبت...

طی  6سال تحصیلی ،مجموعهای از محتواهای نظری ،عملی و

در مطالعه حاضر ،میانگین نمره به دست آمده پرسشنامه

بالینی را میآموزند .در محیطهای آموزش دهنده ،عواملی مانند

فوق  058/52 ± 06/51از  351بود .مطالعهای در دانشگاه علوم

امتحانات ،ارتباط استادان و پرسنل و بیماران با دانشجویان و

پزشکی ایران ،متوسط میانگین نمره به دست آمده در  5حیطه

بالعکس ،فشردگی و حجم مباحث و فشار فعالیتهای بالینی،

 091از  351نمره بود که در مقایسه با میانگین نمره مطالعه ما

ارتباط افقی ،عمودی و پیشنیازهای دروس ،فرصتهای تفریح

باالتر است .این نکته با توجه به امکانات بیشتر و بهتر دانشگاه

و سرگرمی ،فرهنگی و ورزشی ،خستگی و کسب ملزومات

تهران ،قابل انتظار است .همچنین ،کلیه دانشجویان دانشگاه

موفقیت ،فارغالتحصیلی و ارتقا به سطوح باالتر و رقابتها

علوم پزشکی و در همه رشتهها مورد بررسی قرا گرفتند که

وجود دارد که یاددهی و یادگیری را متأثر میسازد (.)23 ،22

خود این موضوع میتواند باالتر بودن نمره را به گونهای توجیه

محیط ایدهآل و مثبت آموزشی ،بهترین شرایط آمادهسازی

کند؛ در صورتی که در مطالعه حاضر تنها دانشجویان

دانشجویان را برای زندگی حرفهای آینده و قرار گرفتن در

دندانپزشکی مورد بررسی قرار گرفتند (.)26

جایگاه شغلی آنان فراهم میآورد .شرایط محیطی یاددهی و

نمره کسب شده از پرسشنامه  DREEMدر سایر کشورها

یادگیری باید به گونهای فراهم شود که طی دوران تحصیل،

مانند  066در داندی ( 051 ،)0در یمن ( 050 ،)6در عربستان

دانشجو از نظر فکری ،جسمی و روحی توسعه پیدا کرده،

سعودی ( 055 ،)6در ترینیداد ( 069 ،)2در شیلی (020/5 ،)9

مهارتهای حرفهای الزم را به صورت جامع برای تأمین

در استرالیا ( 023/5 ،)9در سوئد ( 059 ،)01در سریالنکا (،)00

مسؤولیت اجتماعی کسب کند و به تفکر نقادانه و انتزاعی از

 059در نیجریه ( 065 ،)02در نپال ( )02و  059در یونان (،06

مفاهیم سالمت دهان و دندان برسد ( .)29-26در این میان،

 )05به دست آمد که نشان دهنده تفاوتهای اندکی با مطالعه

شرایط پیدا و پنهان محیط آموزشی دندانپزشکی ،اندازه

حاضر میباشد .هرچند ،این تفاوتهای اندک میتواند ناشی از

کالسها ،تعادل و همگنیها ،فرصتهای آموزشی فوق برنامه،

دیدگاههای متفاوت دانشجویان از محیط آموزشی و تفاوت در

شیوههای ارزشیابی و اخالق حرفهای بر بالندگی و ارتقای

محیطهای آموزشی ،بهتر و بیشتر بودن امکانات در

مهارتهای دندانپزشکی ،از عوامل تأثیرگذار است (.)22 ،29

دانشکدههای کشورهایی مانند استرالیا و سوئد و حتی

در مجموع ،یک محیط آموزشی دندانپزشکی ایدهآل باید

تفاوتهای فرهنگی و تفاوت در سطح انتظارات دانشجویان

دانشجویان را قادر سازد تا مهارت الزم برای زندگی حرفهای

باشد.

آینده خود کسب کنند و در رفاه روان ،جسم و شخصیت
اجتماعی آنها نقش داشته باشد (.)31

از لحاظ آماری مطالعه حاضر ،تفاوت معنیداری در نمرات
به دست آمده برای دختران و پسران به دست نیامد .این نتایج

در مطالعه حاضر ،ارزیابی دانشجویان از محیط آموزشی به

مشابه دانشگاه علوم پزشکی ایران ( )26و مطالعات انجام شده

نسبت مثبت و قابل قبول بود .در مطالعات انجام شده ،نمرات

در مازندران و اصفهان ( )31 ،25نمیباشد که تفاوت آماری

 DREEMمشابه با نمرات گزارش شده در مطالعه حاضر را

معنیداری در نمرات به دست آمده بین دو جنس وجود

نشان داد ( .)09 ،09 ،31 ،25تحقیقات دیگری نشان داد که بین

نداشت .میتوان نتیجه گرفت که جنسیت نسبت به دیگر

میزان رضایت دانشجویان و عوامل محیط تحصیلی دانشگاه

متغیرها اهمیت کمتری در تعیین نیازها و دسترسی به امکانات

رابطه معنیدار وجود دارد و اکثریت دانشجویان برخالف آن

آموزشی دارد و مسؤوالن باید تمرکز خود را بیشتر بر دیگر

چه در ظاهر اظهار میکنند ،از محیط تحصیلی رضایت دارند

عناصر محیطهای آموزشی ،مثل توانایی علمی دانشجویان،

(.)31 ،25

استادان و امکانات آموزشی معطوف دارند.
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در مطالعه حاضر ،نگرش دانشجویان نسبت به محیط

تعداد زیاد کالسهای تخصصی ،فشار و استرس کارهای عملی

آموزشی بعد از سال سوم در همه زمینهها به جز ادراک

و استرس نداشتن بیمار به عنوان عوامل استرسزای مهمی

تحصیلی منفی بود و بسیاری از آنها معتقد بودند که بیشتر آن

برای دانشجویان دندانپزشکی در سرتاسر دنیا مطرح میباشد

چه که آنها میبایست بیاموزند ،مربوط به بهداشت و درمان

( .)22هرچند ،در تعدادی از مطالعات دانشجویان بالینی به طور

است؛ در حالی که دانشجویان سال آخر معتقد بودند که فعالیت

قابل توجهی در مورد آینده حرفه خود نامطمئن بودند ،اما

سال آخر ،آمادگی مطلوبی برای فعالیت آن سال نبوده است.

نگرانی کمتری نسبت به بار اضافی فعالیت کالسی ،مشکالت

مطالعهای دیگر مشخص کرد که نمرات برای دانشجویان سال

آموزشی بالینی و عدم موفقیت دوره در مقایسه با دانشجویان

آخر کمتر از نمرات میان دانشجویان سال اول در هر زیرمقیاس

پیشبالینی داشتند (.)5 ،09

بود ( )09و این یافتهها برای دانشجویان پزشکی در هند مشابه

نگرش دانشجویان از عوامل استرسزا در میان مطالعات

بود ( .)5کاهش در نمرات  DREEMبعد از سال سوم منطبق

متفاوت بوده و به پارامترهای مؤسسه مانند نوع برنامه درسی،

با درگیری فعال دانشجویان در دورههای بالینی میباشد .در

اندازه کالس و هزینههای آموزشی مربوط میشود (.)22

مطالعه حاضر ،دانشجویان از آغاز نیمسال دوم سال سوم،

دانشجویان دندانپزشکی کرمان استرس بیشتری برای محیط

بیماران خود را درمان میکنند.

آموزشی در مقایسه با دانشجویان دندانپزشکی ،Zagreb

ادراک اجتماعی شامل منفیترین همچنین ،مثبتترین

 Malmo ،Ljubljana ،Santiago de compostelaو

نمرات برای یک گزاره توضیحی توسط دانشجویان

 Dublinداشتند که این امر میتواند ناشی از تفاوت در

دندانپزشکی کرمان بود که مشابه با مطالعه دندانپزشکی و

محیطهای آموزشی ،استادان ،نوع آموزش و حتی عوامل

پزشکی در یونان میباشد ( .)02 ،09به دلیل این حقیقت که

اجتماعی تأثیرگذار مانند دوری از خانواده و تفریحات باشد

دورهها بسیار گسترده و طاقتفرسا هستند ،دانشجویان احساس

( .)22رایجترین عوامل استرسزای دانشجویان دندانپزشکی

استرس و خستگی میکنند .نگرش خویشتن اجتماعی و به

شامل امتحانات و نمرات ،روابط استادان -دانشجویان ،کافی

خصوص کمبود سیستم پشتیبانی از استرس مطلوب همچنین،

نبودن بازخورد از جانب پرسنل ،بار اضافی تحصیلی ،فشارهای

دارای کمترین نمرات در دانشجویان سال آخر دانشکده

مالی ،درمان بیمار ،کمبود اوقات فراغت و برآوردن

دندانپزشکی از هند گزارش گردید ( )09که مشابه با تحقیق

نیازمندیهای فارغالتحصیلی میباشد (.)09

حاضر و جباری فرد و همکاران است ( .)25محققان احساس

نگرش دانشجویان از یادگیری در حد متوسط و مشابه با

کمبود سیستم پشتیبانی از سوی دانشجویان را به مشکالت

دیگر تحقیقات بود ( .)09 ،31 ،25 ،26مهمترین مشکالت،

مربوط به استادان نسبت دادند و در بسیاری از مطالعات که

یادگیری حقیقی و استادمحور بود .با وجود تالشهای مهمی

 DREEMرا به کار بردند ،مورد تأکید قرار گرفته است (،09

که در دهه گذشته برای تغییر برنامه درسی بر حسب محتوا و

.)2-5 ،2-9 ،00 ،02

اسلوبشناسی تدریس انجام شده است ،هنوز بسیاری از

جدول زمانبندی دانشکده دندانپزشکی کرمان از طرف

استادان به خصوص ،در سالهای بالینی تکنیکهای آموزشی

دانشجویان امتیاز منفی دریافت کرد که مشابه با مطالعات انجام

دانشجومحور که افزایش دهنده یادگیری فعال و خودآموزی

شده بر روی دانشجویان دندانپزشکی در سایر کشورها

هستند را به کار نمیبرند ( .)22خستگی (گزاره  ،)9آموزش

میباشد ( .)5 ،09استرس و خستگی را میتوان به برنامه درسی

استادمحور (گزاره  )98و یادگیری حقیقی (گزاره  ،)35آشکار

شلوغ و طاقتفرسا ارتباط داد .مطالعات نشان داده است که

کننده مشکالت سیستم ارزیابی کنونی بود که سنتی میباشد و
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بررسی نگرش دانشجویان دندانپزشکی کرمان نسبت...

فراهم آورنده بازخورد کافی و سازنده به دانشجویان در مدت

کاربرد روشهای آموزشی مناسب توسط مدرسان در بازآموزی

تمامی مراحل برنامه تحصیلی و به خصوص ،در کلینیکها

و نوآموزی ،آموزش مهارتهای بالینی به حد کافی بر اساس

نمیباشد.

برنامهریزیهای متعدد و متنوع ،توجه به روشهای حمایتی و

نگرش دانشجویان نسبت به محیط آموزشی در دختران بیش

معیشتی ،کنترل استرس و اضطراب ،روشهای سازگاری و

از پسران گزارش گردید ،اما تفاوت معنیداری به دست نیامد

آمادهسازی دانشجویان و آشنا نمودن آنها به شیوههای مطالعه،

که مشابه با مطالعات در کشورهای داندی ( ،)0هند (،)5

در دسترس قرار دادن و ایجاد فرصت مناسب برای ارزشیابی

عربستان سعودی و یمن ( ،)6ترینیداد ( ،)2استرالیا ( ،)9سوئد

ممتد ،مشاوره تحصیلی و استفاده از روشهای بازخورد

( ،)01نپال ( ،)01سریالنکا ( ،)00نیجریه ( )02و یونان (،05

پیشرفت تحصیلی ،سرمایهگذاری در افزایش کاربرد

 )09میباشد .قابل ذکر است که استرس و خستگی افزایش

آموزشهای مجازی ،فنآوریهای جدید ،مشارکت دادن

یافته ،کمبود سیستم پشتیبانی از استرس مطلوب و یادگیری

دانشجویان در تصمیمسازیهای آموزشی و بازخورد نظراتشان

حقیقی به عنوان مهمترین مشکالت توسط دانشجویان کرمان

به سطوح باالتر مورد توجه قرار گیرد.

مشخص شد .مثبتترین گزارههای توضیحی در سه دانشکده

محدودیتها

شامل محل سکونت مطلوب ،دوستان خوب در دانشکده و

مطالعه حاضر به صورت کوتاه مدت انجام شد و پیشنهاد
میشود که بررسیهایی به صورت طوالنی مدت صورت گیرد.

نگرش آنها از لحاظ اجتماعی در کالس درس بود.

عدم همکاری تعدادی از دانشجویان به دلیل عدم رضایت

نتیجهگیری
نگرش دانشجویان از محیط آموزشی در دانشکده

کلی از محیط دانشکده از دیگر محدودیت این پژوهش بود.

دندانپزشکی کرمان در سمت مثبت قرار داشت ،اما با مقداری
ناهماهنگی همراه بود .به نظر میرسد که استرس ،خستگی و
کمبود بازخورد مناسب از جانب آموزگاران ،موجب احساسات
منفی دانشجویان میشود.

سپاسگزاری
این مطالعه با حمایتهای مالی و معنوی معاونت تحقیقات
و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان به انجام رسیده است.

پیشنهادها

بدین وسیله ،نویسندگان مراتب قدردانی خود را از این معاونت

به منظور ایجاد محیط آکادمیک مثبت برای تعلیم و تربیت

اعالم میدارند.
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Background & Objective: Educational institutes have different approaches to the evaluation of
their activities. Many factors in the teaching process affect the learning process. This study
investigated the attitudes of dental students in the School of Dentistry of Kerman University of
Medical Sciences (Iran) toward the current educational condition and learning atmosphere using the
Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM).
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 205 dental students in 2013.
DREEM includes questions on demographic information and 50 questions in 5 subscales (students’
perceptions of learning, students' perceptions of teachers, students' academic self-perceptions,
students' perceptions of atmosphere and students' social self-perceptions). The collected data were
then analyzed using SPSS software.
Results: The mean of the achieved scores in the 5 subscales was 152.23 ± 15.63 out of 250 among
men and 164.64 ± 18.80 among women. Amongst the study population, 9% found the educational
conditions highly undesirable. Statistically significant differences were observed only for the
learning subscale between the 3rd-year and 4th-year students.
Conclusion: Students’ attitudes toward the learning environment of Kerman University of Medical
Sciences were mostly positive, but there were some inconsistencies. It seems that stress, fatigue,
and lack of feedback from teachers has caused negative emotions among students.
Key Words: Dental students, Teaching, Learning, DREEM
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