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بررسی جو آموزشی بخشهای اصلی بالینی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان از دیدگاه دانشجویان رشته پزشکی
3

مهرگان حیدری هنگامی ،1نادره نادری ،*2بهجت ناصری
 .1کارشناس میکروبشناسی ،گروه انگلشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ايران
 .2دکتری ايمنیشناسی ،دانشیار ،مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ايران
 .3کارشناس پرستاری ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ايران

دريافت مقاله49/3/71 :

آخرين اصالح مقاله49/5/71 :

پذيرش مقاله49/5/77 :

زمینه و هدف :جو آموزشی در کیفیت و کارايی آموزش نقشی اساسی دارد .هدف از انجام مطالعه حاضر ،بررسی ديدگاه کارآموزان و کارورزان در
خصوص محیط آموزشی چهار بخش اصلی بالینی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال  7343بود.
روش کار :در اين مطالعه توصیفی -مقطعی ،فضای حاکم بر محیط آموزشی با استفاده از پرسشنامه استاندارد ( Dundee Ready Educational
 Environment Measureيا  )DREEMسنجیده شد .نمونهگیری به صورت سرشماری انجام گرفت و جامعه پژوهشی شامل تمام دانشجويان
مقطع بالینی ( 759نفر) ،در بخشهای اصلی داخلی ،جراحی ،اطفال و زنان سه بیمارستان آموزشی دانشگاه بود .اطالعات با استفاده از آزمونهای تعقیبی
 Tukeyو  ANOVAتجزيه و تحلیل گرديد.
يافتهها :میانگین امتیاز کسب شده از مجموع  311امتیاز پرسشنامه 719/53 ،بود ( 53/9درصد) .اگرچه تفاوت معنیداری بین امتیازهای کسب شده
بخشهای اصلی بالینی وجود نداشت ،اما بخشهای اطفال و زنان به ترتیب بیشترين و کمترين امتیاز را به خود اختصاص دادند .در حیطه استادان،
تفاوت معنیداری بین بخشهای بالینی به دست آمد ( .)P > 1/117بین مقطع تحصیلی و جنسیت با حیطههای محیط آموزشی ،ارتباط آماری معنیداری
مشاهده نشد.
نتیجهگیری :محیط آموزشی بخشهای بالینی اصلی از ديدگاه دانشجويان ،خوب بود .با اين وجود ،مشکالت قابل توجهی در تمامی حیطههای مورد
مطالعه وجود داشت .اطالعات به دست آمده از اين تحقیق میتواند برای شناخت بهتر و حل مشکالت محیط آموزشی دانشکده پزشکی بندرعباس به
کار گرفته شود.
کلید واژهها :بخشهای بالینی ،پرسشنامه  ،DREEMدانشجويان پزشکی ،محیط آموزشی ،جو آموزشی
*نويسنده مسؤول :مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ايران
تلفن 110-33055153 :نمابر110-33019951 :
Email: msbhnadereh@gmail.com

بررسی جو آموزشی بخشهای اصلی بالینی...

مقدمه
آموزش بالینی از لحاظ اهمیت ،قلب آموزش پزشکی به
شمار میرود و نقش عمدهای در شکلدهی توانمندیهای
حرفهای فراگیران دارد .دانشجويان پزشکی در مقطع بالینی ،با
حضور بر بالین بیمار به صورت تدريجی مهارت کسب میکنند
و با استفاده از تجربیات و استداللهای منطقی ،برای حل
مشکالت بیمار آماده میشوند .برای دستیابی به آموزش بالینی
مطلوب ،الزم است که آن را به صورت مستمر ارزيابی و پايش

حیدری هنگامی و همکاران

نامناسب و تحقیرآمیز استادان ،آسیب جدی به محیط آموزشی
بالین وارد مینمايد (.)0 ،1
الگوهای گوناگونی برای اندازهگیری محیط آموزشی پیشنهاد
شده است .يکی از الگوهای متداول برای اندازهگیری کمی
محیط و فضای حاکم بر آموزش ،در سال  7441توسط Roff

در دانشگاه  Dundeeاسکاتلند ارايه گرديد که به الگوی ابزار
سنجش محیط آموزشی دانشگاه Dundee Ready (Dundee

 Educational Environment Measureيا )DREEM

نمايند و کیفیت آن را با در نظر گرفتن استانداردهای مربوط ،به

موسوم میباشد .اين الگو در سراسر جهان به صورت ابزار

صورت قابل مشاهده و عملیاتی مورد سنجش قرار دهند (.)7

تشخیص مشکالت برنامه درسی ،اثربخشی تغییر در آموزش و

مؤسسههای آموزشی برای ارزشیابی فعالیتهای خود ،از

شناسايی تفاوت محیط واقعی نسبت به محیط مطلوب به کار

ابزارهای متفاوتی استفاده میکنند .يکی از ابزارهای تشخیصی

میرود و محیط آموزشی حاکم بر بخشهای بالینی را نیز

در اين زمینه ،ارزيابی محیط و فضای آموزشی میباشد (.)3

بررسی میکند ( .)1 ،5پنج حیطه در پرسشنامه DREEM

تاکنون تصور بر اين بود که کیفیت آموزشی ،تحت تأثیر

شامل «ديدگاه دانشجويان نسبت به يادگیری ،ديدگاه

برنامههای آموزشی قرار دارد ،اما تحقیقات نشان داد که محیط

دانشجويان نسبت به استادان ،ديدگاه دانشجويان نسبت به

و فضای حاکم بر يادگیری ،يکی از مؤلفههای مهم در يادگیری

توانايی علمی وی ،ديدگاه دانشجويان نسبت به جو آموزشی و

دانشجويان است و درک دانشجو از محیط آموزشی با يادگیری

سنجش ديدگاه دانشجويان نسبت به شرايط اجتماعی خود»

وی ،ارتباط مثبتی دارد ( .)3محیط آموزشی همچون شخصیت،

وجود دارد (.)4

روح و روان و فرهنگ يک مؤسسه آموزشی میباشد ( )3که به

از آنجايی که بررسی نقاط قوت و ضعف محیط آموزشی

چگونگی اجرای برنامههای درسی ،نگرش معلمان نسبت به

بالینی در دانشکده پزشکی بندرعباس ،اطالعات ارزشمندی در

يادگیری ،فرهنگ رفتاری و سازمانی مؤسسه آموزشی ،ديدگاه
دانشجو به محیط يادگیری و درک وی از شرايط اجتماعی
مربوط میشود (.)9
فدراسیون جهانی آموزش پزشکی ،بر اهمیت تأثیر محیط

اختیار مديران آموزشی قرار میدهد ،مطالعه حاضر به بررسی
محیط آموزشی در مقطع بالینی ،از ديدگاه دانشجويان مقاطع
کارآموزی و کارورزی پزشکی عمومی در بخشهای اصلی
بیمارستانهای آموزشی دانشکده پزشکی بندرعباس پرداخت.

آموزشی بر روی يادگیری تأکید نمود و ارزيابی محیط آموزشی
را به عنوان يکی از ملزومات توسعه برنامه آموزش پزشکی بیان

روش کار

کرد ( .)3بسیاری از دانشکدههای پزشکی به بررسی ديدگاه

در اين مطالعه توصیفی -تحلیلی ،محیط آموزشی حاکم بر

دانشجويان در خصوص محیط آموزشی پرداختهاند؛ چرا که

بخشهای اصلی بالینی بیمارستانهای آموزشی بندرعباس با

آنان ذینفعان اصلی در امر آموزش پزشکی به شمار میروند.

استفاده از ابزار  ،DREEMمورد بررسی قرار گرفت .اين

نتايج مطالعات نشان داد که ديدگاه دانشجويان و استادان نسبت

پرسشنامه دارای دو بخش و  51سؤال به صورت فهرست

به محیط آموزشی بالینی تفاوت معنیداری دارد ( )5و رفتار

درجهبندی  5گزينهای بود .در بخش اول ،اطالعات
جمعیتشناختی شامل جنسیت ،سن ،مقطع و دوره در حال
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تحصیل و در بخش دوم ،سؤالهای مربوط به محیط آموزشی

گرديد ( .)77آنالیز هر يک از سؤالهای اين پرسشنامه به

قرار داشت .ترجمه فارسی اين پرسشنامه توسط آقامواليی و

صورت جداگانه ،اطالعات دقیقی از وضعیت محیط آموزشی

فاضل انجام شد و کل پرسشنامه بر اساس محاسبه ضريب

را نشان میداد .کسب امتیاز  3/5و باالتر در هر سؤال ،نشان

 ،Cronbachs alphaاز پايايی ثبات درونی  47درصد و هر

دهنده قوت و کسب نمره  3و کمتر از آن ،نشان دهنده ضعف

حیطه به ترتیب از پايايی  19 ،11 ،01 ،51و  09درصد

در خصوص موضوع مورد پرسش بود و کسب نمره بین  3و

برخوردار بود (.)71

 ،3نیاز به بازنگری محیط آموزشی داشت.

در پرسشنامه  DREEMدانشجو به سؤالهايی در مورد

پرسشنامه  ،DREEMبه صورت رودررو و سرشماری در

ديدگاه خود نسبت به پنج حیطه شامل يادگیری  73سؤال با

بخشهای اصلی بالینی شامل داخلی ،جراحی ،اطفال و زنان سه

حداکثر امتیاز  ،95استادان  77سؤال با حداکثر امتیاز ،99

بیمارستان آموزشی شهید محمدی بندرعباس ،کودکان و زنان ،در

توانايی علمی خود  5سؤال با حداکثر امتیاز  ،33جو آموزشی

اختیار تمام دانشجويان مقاطع کارآموزی و کارورزی مشغول به

 73سؤال با حداکثر  95امتیاز و شرايط اجتماعی  1سؤال با

تحصیل سال  7343قرار گرفت 759 .نفر نمونههای ،حداقل 15

حداکثر  35امتیاز ،بر اساس مقیاس لیکرت به صورت «کامالً

درصد کل زمان دوره خود را سپری کرده بودند .اسامی

موافقم =  9امتیاز ،موافقم =  3امتیاز ،مطمئن نیستم =  3امتیاز،

دانشجويان و زمان تحويل پرسشنامه به آنها ،با کمک آموزش

مخالفم =  7امتیاز و کامالً مخالفم = صفر امتیاز» پاسخ داد.

دانشکده پزشکی مشخص گرديد و پرسشنامهها در حضور

برای  4مورد از  51سؤال که عبارات به صورت منفی بود

محقق بین آنها توزيع شد و پس از تکمیل ،تحويل گرفته شد.

(شمارههای  95 ،34 ،35 ،35 ،71 ،4 ،5 ،9و  ،)51امتیازدهی

دانشجويانی که زمان توزيع پرسشنامه در بخش حضور

معکوس مورد استفاده قرار گرفت؛ به طوری که برای کامالً

نداشتند ،از مطالعه حذف گرديدند .جهت رعايت اخالق در

موافق نمره صفر ،برای موافق نمره  ،7برای نامطمئن نمره ،3

پژوهش ،دانشجويان برای تکمیل پرسشنامه ،مختار بودند.

برای مخالف نمره  3و برای کامالً مخالف نمره  9در نظر

دادهها با استفاده از آزمونهای آماری  ،ANOVAتعقیبی

گرفته شد .در مجموع محیط آموزشی مطلوب بر اساس اين

 Tukeyو  tدر نرمافزار  SPSSنسخه version 19, ( 74

مقیاس 311 ،امتیاز داشت.

 )SPSS Inc., Chicago, ILمورد تجزيه و تحلیل قرار

برای تفسیر امتیاز نهايی به دست آمده از پرسشنامه ،چهار

گرفت .آمار توصیفی به صورت شاخصهای آماری (میانگین و

محدوده شامل ضعیف  ،1-51نیمه مطلوب  ،57-711خوب

انحراف معیار) و جهت سهولت درک مفاهیم ،میانگین به دست

 717-751و بسیار خوب  757-311در نظر گرفته شد و جهت

آمده در هر حیطه به صورت درصد بیان گرديد P > 1/15 .به

تفسیر نمرات به دست آمده در هر حیطه ،از جدول  7استفاده

عنوان سطح معنیداری در نظر گرفته شد.

جدول  :7نحوه امتیازدهی و تفسیر نمرات
حیطه

تعداد

حداکثر

سؤال

امتیاز

ديدگاه دانشجويان نسبت به يادگیری
73

95

نمره

تفسیر نمرات و وضعیت

1-73

بسیار نامطلوب :خیلی بد

73-39

نامطلوب :به آموزش با نظر منفی نگريسته میشود.

35-30

خوب :به آموزش با نظر مثبتتر نگريسته میشود.

31-95

بسیار خوب :نسبت به آموزش نگرش بسیار مثبتی وجود دارد.
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ديدگاه دانشجويان نسبت به استادان
77

99

ديدگاه دانشجويان نسبت به توانايی
علمی خود

5

33

ديدگاه دانشجويان نسبت به محیط
آموزشی

73

95

ديدگاه دانشجويان نسبت به موقعیت
اجتماعی خود

1

35

کل سؤالهای محیط آموزشی
51

311

1-77

بسیار نامطلوب :خیلی بد

73-33

نامطلوب :نیاز به بازآموزی دارد.

33-33

خوب :در مسیر حرکت میکند.

39-99

بسیار خوب :آموزش دهندگان نمونه هستند.

1-5

بسیار نامطلوب :احساس شکست کامل

4-70

نامطلوب :وجوه منفی بسیار

71-39

خوب :بیشتر تمايل به مثبت

35-33

بسیار خوب :راضی

1-73

بسیار نامطلوب :يک فضای وحشتناک

73-39

نامطلوب :قسمتهای زيادی نیاز به تغییر دارند.

35-30

خوب :نگرش مثبتتر

31-95

بسیار خوب :روی هم رفته احساس خوبی دارد.

1-1

بسیار نامطلوب :بدبخت

5-79

نامطلوب :جای خوبی نیست.

75-37

خوب :زياد بد نیست

33-35

بسیار خوب :بسیار خوب است.

1-51

بسیار نامطلوب

57-711

نامطلوب

717-751

خوب

757-311

بسیار خوب

بسیار نامطلوب :کسب  1-35درصد نمره ،نامطلوب :کسب  31-51درصد نمره ،نیمه مطلوب :کسب  53-15درصد نمره ،مطلوب :کسب  15-711درصد نمره

يافتهها
همه  759پرسشنامه توزيع شده توسط دانشجويان تکمیل
گرديد 73 .پرسشنامه به علت مخدوش بودن اطالعات ،از
مطالعه حذف شد و در نهايت 713 ،پرسشنامه مورد تجزيه و
تحلیل قرار گرفت 43/5 .درصد پاسخ دهندگان طیف سنی 33
تا  39سال با میانگین سنی  33/4سال داشتند 04 .نفر (97/3
درصد) دوره کارورزی و  40نفر ( 55/5درصد) دوره
کارآموزی را طی میکردند .از کل نمونهها 35 ،نفر (70/3
درصد) در بخش داخلی 50 ،نفر ( 33/0درصد) در بخش

مقايسه میانگین کلی امتیاز کسب شده از محیط آموزشی در
دانشجويان مرد 53/9( 719/45 ± 31/71 ،درصد) و در
دانشجويان زن 53/3( 719/19 ± 31/75 ،درصد) بود که
تفاوت معنیداری را نشان نداد .میانگین امتیاز کسب شده
محیط آموزشی از مجموع  311امتیاز 719/53 ± 31/15 ،به
دست آمد (جدول .)3
امتیاز کلی در بخش داخلی  ،713/37 ± 74/13بخش
جراحی  ،713/55 ± 35/59بخش اطفال  715/53 ± 35/99و
بخش زنان  717/35 ± 31/01بود .تمامی بخشها بر اساس

جراحی 07 ،نفر ( 35/5درصد) در بخش اطفال و  31نفر

طبقهبندی امتیازات ،در وضعیت خوب قرار گرفتند و بین

( 75/0درصد) در بخش زنان مشغول به گذراندن دوران

میانگین کل نمرات کسب شده در چهار بخش بر اساس

کارورزی بودند 19 .نفر ( 93درصد) از مشارکت کنندگان را
مردان و  45نفر ( 51درصد) آنان را زنان تشکیل دادند.
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آمارههای آزمون  ،ANOVAتفاوت معنیداری وجود نداشت
(( )P = 1/554جدول .)3

دوره سیزدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

مقايسه میانگین امتیازها در حیطههای پنجگانه به تفکیک هر

داشت ( .)P = 1/117آزمون تعقیبی  ،Tukeyاختالف

بخش نشان داد که امتیاز به دست آمده در حیطه «يادگیری» در

معنیداری را بین رضايت از عملکرد استادان در بخشهای

بخشهای اطفال و جراحی ،خوب و در بخشهای داخلی و

اطفال و داخلی ( ،)P = 1/113بخش جراحی ( )P = 1/117و

زنان ،نیمه مطلوب بود ،اما اختالف معنیداری بین میانگین

بخش زنان ( )P = 1/151نشان داد.
تمام بخشها بر اساس امتیاز به دست آمده در حیطه

نمرات کسب شده بین بخشها مشاهده نشد (جدول .)3
عملکرد استادان از نظر دانشجويان در سه بخش اطفال،

«ديدگاه دانشجو از توانايی علمی خود» و «شرايط اجتماعی»،

جراحی و زنان ،خوب و در بخش داخلی نامطلوب عنوان

در وضعیت نامطلوب قرار گرفتند و اختالف معنیداری بین

گرديد .اختالف معنیداری بین بخشها در اين حیطه وجود

میانگین نمرات کسب شده بخشها مشاهده نشد (جدول .)3

جدول  :3مقايسه میانگین و انحراف معیار امتیازات محیط آموزشی از ديدگاه دانشجويان در چهار بخش اصلی به تفکیک حیطههای پنجگانه پرسشنامه
)Dundee Ready Educational Environment Measure ( DREEM
بخش
حیطه

ديدگاه دانشجويان
نسبت به يادگیری
(حداکثر امتیاز)95 :
ديدگاه دانشجويان
نسبت به استادان
(حداکثر امتیاز)99 :

اطفال

زنان

کل دانشجويان

داخلی

جراحی

میانگین ±

میانگین ±

میانگین ±

میانگین  ±انحراف

میانگین ±

انحراف معیار

انحراف معیار

معیار (درصد

انحراف معیار

انحراف معیار

(درصد میانگین)

میانگین)

(درصد میانگین)

(درصد میانگین)

(درصد میانگین)

39/01 ± 5/35

35/35 ± 5/33

35/55 ± 71/30

39/91 ± 1/55

35/70 ± 5/01

()57/9

()53/5

()53/3

()53/9

()53/9

33/40 ± 9/33

33/35 ± 1/93

31/70 ± 5/33

33/11 ± 0/17

39/00 ± 0/34

()53/3

()53/5

(()07/1

()53/4

()50/1

P

1/431

1/117

F

1/794

1/093

ديدگاه دانشجويان
نسبت به توانايی
علمی خود (حداکثر

75/43 ± 9/91

70/99 ± 5/05

70/55 ± 9/44

70/19 ± 0/71

70/50 ± 5/31

()94/1

()57/9

()53/1

()53/3

()57/1

1/514

1/335

امتیاز)33 :
ديدگاه دانشجويان
نسبت به جو آموزشی
(حداکثر امتیاز)95 :

39/11 ± 0/41

39/01 ± 5/17

35/19 ± 0/13

33/13 ± 5/51

39/93 ± 1/15

()51/7

()57/3

()53/3

()95/1

()51/4

1/051

1/534

ديدگاه دانشجويان
نسبت به درک
دانشجو از شرايط
اجتماعی خود

79/51 ± 3/35

79/74 ± 9/70

73/50 ± 5/33

73/31 ± 9/45

73/31 ± 9/59

()53/1

()51/1

()94/5

()91/5

()51/1

1/111

1/301

(حداکثر امتیاز)35 :
مجموع امتیاز

± 74/13

(حداکثر امتیاز)311 :

713/31
()57/1

713/55 ± 35/59
()57/4

± 35/91

± 31/11

± 31/15

715/53

717/35

719/53

()59/3

()51/0

()53/9

1/554

1/093
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حیدری هنگامی و همکاران

بررسی جو آموزشی بخشهای اصلی بالینی...

جو آموزشی بخش اطفال ،در وضعیت خوب و سه بخش

مقايسه میانگین امتیازها در هر يک از حیطههای پنجگانه به

ديگر به خصوص بخش زنان ،در وضعیت نامطلوب قرار

تفکیک کارآموز و کارورز ،اختالف معنیداری را نشان نداد

داشت ،اما اختالف معنیداری بین میانگین نمرات کسب شده

(جدول .)3

بخشها مشاهده نشد (جدول .)3
جدول  :3مقايسه میانگین و انحراف معیار امتیازات محیط آموزشی از ديدگاه دانشجويان در دو گروه کارآموز و کارورز به تفکیک حیطههای پنجگانه پرسشنامه
)Dundee Ready Educational Environment Measure ( DREEM
دانشجو
حیطه

P

کارآموز

کارورز

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف

(درصد)

معیار (درصد)

ديدگاه دانشجويان نسبت به يادگیری
حداکثر امتیاز95 :
ديدگاه دانشجويان نسبت به استادان
حداکثر امتیاز99 :
ديدگاه دانشجويان نسبت به توانايی علمی خود
حداکثر امتیاز33 :
ديدگاه دانشجويان نسبت به جو آموزشی
حداکثر امتیاز95 :
ديدگاه دانشجويان نسبت به درک دانشجو از شرايط
اجتماعی خود

39/51 ± 1/73

35/03 ± 71/35

()57/1

()53/9

35/73 ± 0/51

39/11 ± 0/10

()51/7

()59/9

70/15 ± 9/59

71/75 ± 5/13

()51/3

()53/0

39/04 ± 1/91

33/45 ± 0/35

()57/9

()51/1

73/13 ± 9/55

79/37 ± 9/55

()94/1

()57/7

1/359
1/515
1/313
1/333
1/135

F

7/377
1/994
7/099
1/493
1/775

حداکثر امتیاز35 :
مجموع حداکثر امتیاز311 :

کسب امتیاز کمتر از  ،3بیانگر اطالعات دقیقی از نقاط
ضعف محیط آموزشی بود .تمام سؤالهايی که میانگین کمتر از

719/99 ± 5/51

715/71 ± 35/33

()53/3

()53/5

1/555

1/137

 31( 3سؤال) و يا حداقل در يک بخش ،امتیاز کمتر از 3
کسب نمودند ( 34سؤال) ،در جدول  9ارايه گرديد.

جدول  :9سؤالها دارای میانگین امتیاز کمتر از 3
بخش
سؤال هر حیطه

داخلی

جراحی

اطفال

زنان

نمره کل

میانگین ±

میانگین ±

میانگین ±

میانگین ±

میانگین ±

انحراف معیار

انحراف معیار

انحراف معیار

انحراف معیار

انحراف معیار

ديدگاه دانشجويان نسبت به يادگیر
در اين دانشکده به مشارکت در فعالیتهای يادگیری تشويق
میشوم (سؤال .)7

05

3/97 ± 7/15

3/75 ± 7/71

3/31 ± 7/15

7/51 ± 7/19

3/31 ± 7/71

دوره سیزدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
آموزش دانشجو محور است (سؤال .)73

7/43 ± 7/15

3/34 ± 7/19

7/41 ± 7/71

7/43 ± 7/11

3/10 ± 7/15

تدريس استادان سازمان يافته است (سؤال .)31

7/43 ± 1/55

3/55 ± 9/71

3/55 ± 5/31

3/33 ± 7/71

3/01 ± 3/41

استفاده بهینه و مؤثری از ساعت تدريس میشود (سؤال .)39

7/17 ± 1/43

3/11 ± 7/13

3/37 ± 7/71

3/30 ± 7/15

3/11 ± 7/10

در اين دانشکده به يادگیری طوالنی مدت اهمیت بیشتری

3/19 ± 1/44

7/45 ± 1/43

7/51 ± 7/71

3/77 ± 7/35

7/41 ± 7/15

نسبت به يادگیری کوتاه مدت (و حفظ کردن) داده میشود
(سؤال .)91
تدريس استادان بیش از حد استاد محور است (سؤال .)95

7/51 ± 1/14

7/40 ± 1/43

7/54 ± 1/47

7/57 ± 1/40

7/55 ± 1/41

ديدگاه دانشجويان نسبت به استادان
استادان دانشجويان را مورد تمسخر قرار میدهند (سؤال .)5

7/59 ± 1/43

7/50 ± 7/71

3/11 ± 1/40

3/19 ± 7/71

7/57 ± 7/11

استادان اقتدارگرا هستند(سؤال .)4

7/51 ± 1/19

7/55 ± 7/13

3/13 ± 7/10

3/19 ± 7/71

7/14 ± 7/19

استادان بازخورد خوبی به دانشجويان ارايه میدهند (سؤال

7/54 ± 7/13

7/45 ± 7/37

3/75 ± 7/71

7/13 ± 7/71

7/44 ± 7/71

.)34
استادان انتقادات سازندهای ارايه میدهند (سؤال .)33

3/75 ± 7/15

3/15 ± 7/71

3/37 ± 1/45

7/40 ± 7/71

3/73 ± 7/15

استادان در کالس عصبانی میشوند (سؤال .)34

7/43 ± 1/41

7/11 ± 7/19

3/31 ± 7/11

7/19 ± 7/71

7/45 ± 7/11

احساس میکنم ،هر سؤالی را که بخواهم ،میتوانم بپرسم يا

7/43 ± 7/15

3/10 ± 7/71

3/33 ± 1/41

3/11 ± 7/35

3/73 ± 7/14

مطرح کنم (سؤال .)94
ديدگاه دانشجويان نسبت به توانايی علمی خود
همان استراتژیهای يادگیری سابق (دوره دبیرستان) ،کماکان

7/95 ± 7/15

7/55 ± 7/71

7/11 ± 7/71

7/15 ± 7/15

7/13 ± 7/71

در اين دانشکده برايم مؤثر و کارامد است (سؤال .)5
تدريس استادان به گونهای است که اعتماد به نفس مرا

7/50 ± 7/71

7/05 ± 7/71

7/59 ± 7/15

7/54 ± 7/17

7/19 ± 7/14

افزايش میدهد (سؤال .)33
سال تحصیلی گذشته ،مرا برای امسال به خوبی آماده کرد

7/15 ± 7/31

7/45 ± 7/11

7/45 ± 7/71

7/54 ± 7/71

7/43 ± 7/71

(سؤال .)30
من میتوانم همه مطالب مورد نیاز را حفظ کنم (سؤال .)31

7/43 ± 7/71

7/59 ± 7/10

7/11 ± 7/71

7/15 ± 7/31

7/53 ± 7/71

 -37مطالب زيادی در زمینه ايجاد تفاهم و همدلی ،از اين

7/40 ± 1/54

7/54 ± 7/17

7/54 ± 7/71

7/40 ± 7/71

7/47 ± 7/19

دانشکده ياد گرفتم (سؤال .)37
ديدگاه دانشجويان نسبت به محیط آموزشی
جو بخشها هنگام تدريس ،آرام و بدون استرس است

7/59 ± 7/31

7/43 ± 7/33

7/41 ± 7/33

7/01 ± 7/71

7/57 ± 7/31

(سؤال .)77
دانشکده دارای برنامه زمانبندی مناسبی است (سؤال .)73

7/09 ± 7/71

7/13 ± 7/51

7/50 ± 7/31

7/50 ± 7/31

7/03 ± 7/95

تقلب يکی از مشکالت اين دانشکده است (سؤال .)71

3/77 ± 7/13

3/73 ± 7/33

3/77 ± 7/71

7/15 ± 7/71

3/10 ± 7/71

هنگام سخنرانیها ،فضا و جو کالس آرام و رضايتبخش

7/50 ± 1/54

3/14 ± 7/71

3/93 ± 1/44

7/40 ± 1/45

3/75 ± 7/13

است (سؤال .)33
در هنگام تشکیل میزگردها و جلسات راهنمايی درسی با

7/43 ± 1/41

3/11 ± 7/71

3/33 ± 7/14

7/40 ± 7/15

3/14 ± 7/14

استادان احساس راحتی میکنم (سؤال .)39
تجربه تحصیلیام در اين دانشکده ،ناامید کننده است (سؤال

3/19 ± 1/49

3/13 ± 7/71

7/45 ± 7/71

7/11 ± 7/10

7/40 ± 7/15

.)35
فضای حاکم بر اين دانشکده به من انگیزه يادگیری میدهد

3/75 ± 7/31

7/45 ± 7/71

7/45 ± 7/71

7/03 ± 7/19

7/45 ± 7/71

00
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بررسی جو آموزشی بخشهای اصلی بالینی...
(سؤال .)93
دانشجويان استادان را عصبانی و ناراحت میکنند (سؤال

7/14 ± 1/44

3/11 ± 1/45

3/15 ± 7/71

3/11 ± 1/43

7/45 ± 7/13

.)51
ديدگاه دانشجويان نسبت به شرايط اجتماعی خود
سیستم حمايت مناسبی در اين دانشکده برای دانشجويانی

7/33 ± 1/40

7/97 ± 7/39

7/35 ± 7/14

7/75 ± 7/13

7/37 ± 7/7

وجود دارد که دچار مشکل استرس هستند (سؤال .)3
آنقدر خسته هستم که از درس خواندن لذت نمیبرم (سؤال

7/59 ± 7/11

7/95 ± 7/17

7/11 ± 7/71

7/05 ± 7/15

7/54 ± 7/15

.)9
من به ندرت در اين رشته دچار خستگی و دلزدگی میشوم

3/74 ± 7/11

7/40 ± 7/71

7/53 ± 7/71

7/95 ± 7/71

7/51 ± 7/71

(سؤال .)79
در اين دانشکده به ندرت احساس تنهايی میکنم (سؤال

3/79 ± 7/11

7/54 ± 7/14

7/53 ± 7/71

7/55 ± 7/71

7/41 ± 7/71

.)35

بحث و نتیجهگیری

تجزيه و تحلیل نمود که در جدول  3عنوان شده است .به نظر

تربیت نیروی انسانی متبحر و با صالحیت ،وابستگی زيادی

میرسد که نقاط ضعف اصلی محیط آموزشی دانشکده پزشکی

به ارزيابی مستمر محیط آموزشی زير نظر مؤسسات مربوط

بندرعباس ،به ترتیب احساس دانشجو نسبت به شرايط

دارد ( .)3در مطالعه توصیفی -مقطعی حاضر ،محیط آموزشی

اجتماعی ،جو آموزشی بخشها و احساس دانشجو نسبت به

چهار بخش اصلی داخلی ،کودکان ،جراحی و زنان سه

توانايی علمی خود میباشد (جدول .)3

بیمارستان آموزشی بندرعباس مورد ارزيابی قرار گرفت .نتايج

نتايج تحقیق حاضر نشان داد که ديدگاه دانشجويان نسبت

نشان داد که محیط آموزشی در تمام بخشهای مورد مطالعه در

به شرايط اجتماعی در تمامی بخشهای بالینی نامطلوب است.

شرايط خوب قرار دارد (جدول  .)3بهترين محیط آموزشی در

درصد بااليی از دانشجويان رشته پزشکی دچار خستگی و

بین بخشها ،مربوط به گروه اطفال با کسب  59/3درصد امتیاز

دلزدگی بودند ،احساس تنهايی میکردند و فقدان سیستمهای

و ضعیفترين آن ،مربوط به گروه زنان با کسب  51/03درصد
امتیاز بود.

حمايتی ،آنان را آزار میداد (جدول  .)3اين نتیجه با يافتههای
تحقیق آقاماليی و فاضل ( )71همخوانی داشت .دانشکده

میانگین امتیاز کلی کسب شده در خصوص محیط آموزشی

پزشکی بندرعباس در حیطه شرايط اجتماعی از بخشهای

دانشکده پزشکی بندرعباس ،از میانگین امتیاز به دست آمده

اصلی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ايران،

مطالعات مختلف بر روی دانشکدههای پزشکی جهان از جمله

پايینتر بود ( )5و با بخشهای اصلی دانشگاه علوم پزشکی

انگلستان  ،)9( 734/311سوئد  ،)73( 790/311امارات متحده

گیالن مشابهت داشت ( .)5زمینهساز استرس در دانشجويان

عربی  ،)73( 737/311عربستان سعودی  )3( 737/311و کره

پزشکی بندرعباس از نظر نويسندگان ،شرايط آب و هوايی

جنوبی  ،)79( 773/311پايینتر میباشد و با دو دانشکده

نامناسب منطقه ،دوری از مرکز و وضعیت معیشتی ضعیف

پزشکی عربستان سعودی  711/311و  )75 ،70( 714/311و

بسیاری از دانشجويان بیان گرديد که آنان را از لحاظ

يک دانشکده کويت  )71( 715/311مشابهت داشت.

فعالیتهای ورزشی و تفريحی محدود میساخت ( .)71اين

علل عدم دستیابی دانشکده پزشکی بندرعباس به امتیاز

وضعیت در کنار طوالنی بودن دوره آموزشی ،فشار زياد دروس

بسیار خوب را میتوان با بررسی امتیاز حیطههای پرسشنامه

پزشکی و ديدگاه منفی نسبت به آينده شغلی ( ،)75زمینه را
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

برای مشکالت روحی -روانی دانشجويان مساعد میکرد.

دوره سیزدهم شماره اول

بیمارستانهای آموزشی علوم پزشکی ايران ( )5و مشابه

با توجه به اين که پزشکان در مقايسه با ساير مشاغل ،از

دانشگاه علوم پزشکی گیالن ( )5 ،39بود .از آنجايی که محیط

خطر باالتری برای مشکالت روانی -اجتماعی مانند مصرف

آموزشی توأم با اضطراب ،به آموزش ضرر میرساند ( )35و

الکل و مواد مخدر ،مشکالت زناشويی و خودکشی برخوردار

دانشجويان نیز ،خواهان حضور استادان مشتاق با بازخورد

هستند ( ،)74 ،31سیستم آموزشی بايد نگاه ويژهای به مسايل

مناسب هستند که جو آموزشی را بهتر نمايند ( ،)30مسؤوالن

روانی -اجتماعی دانشجويان رشته پزشکی داشته باشد .از

بايد با تکیه بر بازآموزی استادان ،به برقراری ارتباط و ايجاد

اينرو ،سیستم آموزشی با شناسايی دقیق منابع ايجاد استرس و

اعتماد میان دانشجو و استاد ( )31و ارايه مناسب بازخورد به

دخالت هدفمند در مسايل فرهنگی و رفاهی دانشجويان ،بايد

دانشجويان در جهت بهبود جو آموزشی تالش کنند.

شرايط اجتماعی مناسب و سیستمهای حمايتی قوی برای آنها

برنامه آموزشی دوره بالینی نیز مورد انتقاد دانشجو قرار

فراهم نمايد .تأثیر شرايط اجتماعی بر آموزش دانشجو به

گرفت .همزمانی واحدهای تئوری و عملی در دانشکده پزشکی

اندازهای است که در سالهای اخیر افزودن درس «جلوگیری از

بندرعباس وجود نداشت و ساختار برنامه به گونهايی بود که

ايجاد عاليم و آسیبهای روانی اجتماعی» به برنامه آموزشی

واحدهای يک بخش بالینی برای تعداد قابل توجهی از

رشته پزشکی پیشنهاد گرديد ( .)37از سوی ديگر ،بايد استفاده

دانشجويان ،در ماههای پراکنده ارايه میگرديد .اين مسأله

از راهکارهايی که دانشجويان را به ارتباط بیشتر تشويق میکند،

دانشجويان را با مشکالت فراوانی مواجه میکرد .از جمله

مانند سپردن کار تیمی به دانشجويان و استفاده از روشهای

میتوان به يک سال عقب ماندن دانشجويانی که قادر به

تدريس گروهی ( Problem base learningيا  )PBLبیشتر

گذراندن درس يا دروس تئوری نبودند و همزمانی شروع دوره

مد نظر قرار گیرد .اين راهکارها باعث افزايش و اصالح روابط

کارآموزی بسیاری از دانشجويان با بخشهای مینور اشاره

بین دانشجويان میگردد و احساس دانشجو در خصوص

نمود .به نظر میرسد که اصالح ساختار برنامه بالینی موجود

شرايط اجتماعی بسیار بهبود میيابد ( )33و استرس ناشی از

بايد در اولويتهای اين دانشکده قرار گیرد.

فشار زياد درس را کاهش میدهد (.)33

امتیاز در حیطه «ديدگاه دانشجو از توانايی علمی خود» نیز

دانشجويان تحقیق حاضر ،جو آموزشی بخشهای بالینی را

در تمام بخشها نامطلوب بود که با نتايج پژوهش آقاماليی و

نیز نامطلوب ارزيابی نمودند .در بین آنها ،بخش اطفال خوب

فاضل در بندرعباس ( )71و طارمساری و همکاران در علوم

بود ،ولی جو آموزشی در سه بخش ديگر به خصوص بخش

پزشکی گیالن ( )5همخوانی داشت ،اما از وضعیت دانشگاه

زنان ،در وضعیت نامطلوب قرار داشت (جداول  7و .)3

علوم پزشکی ايران ( )5بسیار پايینتر بود .رجوع به جدول 3

دانشجويان نقاط ضعف اصلی در اين حیطه را وجود جو قهری

نشان میدهد که دانشجويان در حفظ مطالب با مشکل مواجه

در بخشها و برنامه آموزشی نامناسب دوره بالینی عنوان

بودند ،پايه دانش خود را ضعیف میدانستند و به نحوه آموزش

کردند .دانشجويان معتقد بودند که جو آموزشی ،انگیزه بخش

اخالق پزشکی در دانشکده انتقاد داشتند .برای رفع معضالت

نبود و آنان را برای يادگیری بیشتر ترغیب نمیکرد (جدول .)3

اين حیطه ،برگزاری کارگاههايی جهت تصحیح روش مطالعه

مقايسه نتايج مطالعه حاضر با يافتههای تحقیق آقاماليی و

دانشجويان ،به خصوص سوقدهی دانشجو جهت خودآموزی

فاضل ( )71نشان داد که جو آموزشی دانشکده نسبت به

مؤثر و توجه بیشتر سیستم آموزشی به ارايه اخالق پزشکی از

سالهای گذشته ،سیر نزولی داشت .نمره دانشکده پزشکی

طريق الگوی رفتاری ( )Role modelingتوصیه میشود.

بندرعباس در اين حیطه ،کمتر از بخشهای بالینی

نتايج جدول  3نشان میدهد که عملکرد استادان در سه
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بررسی جو آموزشی بخشهای اصلی بالینی...

بخش اطفال ،جراحی و زنان از ديدگاه دانشجويان ،خوب و در

تازه وارد توجه بیشتری نمايند و آنها را بیشتر تحت نظارت و

بخش داخلی نامطلوب بیان شد .دانشجويان در بین بخشها ،از

حمايت خود قرار دهند.

عملکرد استادان گروه اطفال با اختالف معنیداری ،راضیتر از
سه بخش ديگر بودند .فعالیت رضايتبخش گروه اطفال

نتیجهگیری

دانشگاه علوم پزشکی ايران در مطالعه موسوی و همکاران نیز

مطالعه حاضر نشان داد که اختالف معنیداری بین درک

گزارش شد ( .)35الزم به ذکر است که اگرچه دانشجويان از

دانشجويان از محیط بالینی و خصوصیات مطلوب مورد انتظار

عصبانیت در کالس ،نوع ارايه بازخورد و تمسخر دانشجويان

آنان وجود داشت .تحلیل نتايج حاکی از آن بود که مشکالت

توسط استادان شکايت داشتند (جدول  ،)9اما ديدگاه

محیط آموزشی بیش از اين که به قابلیتهای تدريس استادان

دانشجويان نسبت به استادان برخالف مطالعه انجام شده در

مرتبط باشد ،به سیستم سنتی معلم محور و مبتنی بر

دانشگاه علوم پزشکی گلستان ( ،)34باالترين امتیاز اين

محفوظات ،عدم ارتباطگیری صحیح دانشجو و استاد و شرايط

پرسشنامه را کسب نمود ( 50درصد) .نتايج نشان داد که

اجتماعی دانشجو مربوط میگردد .از آنجايی که محیط

عملکرد استادان دانشکده پزشکی بندرعباس در حیطه مطلوب

آموزشی به شدت بر رضايتمندی و موفقیت دانشجويان اثر

قرار دارد و مشابه نتايج به دست آمده در کشورهای پیشرفته

میگذارد ،میتوان نتايج مطالعه حاضر را برای برنامهريزی

است ( .)9 ،73 ،31تشويق اين استادان و ايجاد انگیزه در آنان،

راهبردی ،جهت نزديک شدن به محیط آموزشی استاندارد مورد

ابزاری قوی در جهت ارتقای محیط آموزشی میباشد.

استفاده قرار داد .بنابراين ،مواردی برای برنامهريزی دقیق جهت

امتیاز حیطه «ديدگاه دانشجويان نسبت به يادگیری» در

فعالیت بهینه از جمله مکانیسمهای حمايتی ،ايجاد جو

بخشهای اطفال و جراحی ،خوب و در بخشهای داخلی و

مشارکتی در فعالیتهای دانشجويان ،برقراری روابط بین فردی

زنان نیمه مطلوب به دست آمد (جدول  )3که با نتايج تحقیق

مناسب در محیطهای بالینی با ارايه بازخورد مثبت ،اقدام به

آقاماليی و فاضل ( )71همخوانی داشت .معلم محور بودن

تشويق بیش از انتقاد ،ايجاد اعتماد به نفس در دانشجويان،

آموزش ،تأکید استادان بر محفوظات و عدم توجه استادان به

اجرای شیوههای نوين آموزش بالینی و توجه به الگوی رفتاری

لزوم تقويت اعتماد به نفس دانشجويان ،از اشکاالت اين حیطه

توصیه میگردد که باعث افزايش رضايت دانشجويان از

بود .به نظر میرسد که استادان به خصوص در بخش داخلی

محیطهای يادگیری میشود .ارتقای اين عوامل بر نیازهای

که کمترين امتیاز را کسب نمودند ،بايد جهت در اختیار قرار

فیزيولوژيک ،احساس امنیت روانی در محیط ،میزان اعتماد به

دادن دانش و تجربه خود و ارايه بازخورد ،سازمان يافتهتر و

نفس ،حس تعلق و حس خودشکوفايی دانشجو تأثیر میگذارد

مؤثرتر عمل نمايند .در دسترس بودن استادان ،از نکات کلیدی

و در نهايت انگیزه يادگیری ( )30و خالقیت ( )33دانشجويان

ارتقای اين حیطه به شمار میرود (.)35

را افزايش میدهد .از آنجايی که محدوديت تحقیق حاضر،

استادان بالینی بايد روشهای نوين آموزش بالینی را در

جامعه آماری شامل دانشجويان فقط چهار بخش اصلی بود،

اولويت کاری خود قرار دهند .راهنمايی نمودن دانشجويان در

نتايج به طور کامل قابل تعمیم به تمام بخشها نمیباشد .انجام

بدو ورود به بخش نیز میتواند از آسیبهای احتمالی در اين

تحقیقات مشابه در بخشهای مینور و تکرار اين تحقیق در

حوزه بکاهد .از آنجا که انتظارات دانشجويان در بدو ورود به

سالهای آينده توصیه میشود.

دوره بالینی بسیار باال میباشد ( ،)37استادان بايد به دانشجويان
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نويسندگان مراتب تقدير و تشکر خود را از معاونت پژوهشی
و فنآوری اين دانشگاه و تمام دانشجويان شرکت کننده در
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Background & Objective: The educational environment has a fundamental role in the quality
and efficiency of education. The present study was undertaken to identify the perceptions of
students on the educational environment in 4 major clinical wards at teaching hospitals affiliated
to Hormozgan University of Medical Sciences, Iran, in 2014.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, educational environment was evaluated using
the Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM). Sampling was conducted
through census and the study population included all medical students (n = 184) passing their
clinical courses in the internal, pediatrics, surgical, obstetrics and gynecology wards in 3
hospitals affiliated to Hormozgan University of Medical Sciences. Data were analyzed using
ANOVA and Tukey’s tests.
Results: The mean score achieved from the total 200 scores of the questionnaire was 104.83
(52.4%). Although there was no significant difference between total scores of major clinical
wards, the pediatrics and obstetrics and gynecology wards obtained the highest lowest scores,
respectively. No significant correlation was found between education and gender, and the
subscales of educational environment. A significant difference was observed between major
clinical wards in the subscale of teachers (P < 0.001).
Conclusion: The educational environment at clinical wards was considered as "good" by
students. Nevertheless, problematic areas exist in all subscales of educational environment. The
obtained results can be utilized to better understand and resolve educational environment issues
in Hormozgan University of Medical Sciences.
Key Words: Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM), Educational
environment, Educational atmosphere, Clinical wards, Medical students
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