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: ي علوم پزشکی ها دانشگاهجو آموزشی در  گیري اندازه معرفی ابزارهاي

  نمروري بر متو

منصوره زاغري تفرشی، فاطمه حاجی حسینی
*

  احمدرضا باغستانی، میمنت حسینی، 

  

  چکیده

جو  گیري اندازه. ان استچگونگی رفتار در دانشجوی کننده بر موفقیت و رضایت و تعیین مؤثرین عوامل تر مهمجو آموزشی یکی از : مقدمه

جو آموزشی در  گیري ي اندازهها مطالعه حاضر با هدف معرفی ابزار. محیط ضروري است سازي ال ایدهآموزشی جهت بازبینی و 

  . و کاربرد آنها انجام شده است ها حیطه، ي علوم پزشکیها دانشگاه

، جو آموزشی"ي ها ي مرتبط با آن با کلید واژهها مقالهپژوهش حاضر به صورت مروري بر متون انجام شده که جستجوي : ها روش

 "ي علوم پزشکیها دانشگاه ،آموزش پزشکی ،محیط آموزشیگیري  ابزارهاي اندازه، جو آموزشیگیري  ابزارهاي اندازه، محیط آموزشی

google scholar ،science direct ،SID ،Iran medex ،magiranي اطالعاتی ها پایگاهبه صورت جدا و ترکیبی در 

prequest، Scopus ،PubMed ،web of science و حذف  ها پس از بررسی مقاله. و بدون محدودیت زمانی صورت گرفته است

آنها ی و کاربردي آنها معرفها حیطه ي علوم پزشکی وها دانشگاهجو آموزشی در گیري  اندازهابزارهاي پرکاربرد ،رکوردهاي تکراري

.شدندبندي  دسته

ي آنها معرفی و ها حیطه ي علوم پزشکی وها دانشگاهجو آموزشی گیري  ابزار پرکاربرد در اندازه 25، در مروري بر متون حاضر: جنتای

  . شدندبندي  دسته "ارزشیابی "و "مقایسه"، "تشخیص"کاربرد آنها در سه دسته 

و نام کامل  يدر نام اختصار، ي علوم پزشکیها هدانشگاجو آموزشی در گیري  پرکاربرد اندازه ياز ابزارها برخی: گیري نتیجه

قابل استفاده  یعلوم پزشک يها کلیه رشته شده و در یطراح یي خاصها رشته ياز این ابزارها برا يتعداد، همچنین. دارند ییها مشابهت

ي احتمالی و اختصاص ابزار به رشته ها هنگام انتخاب ابزار باید به نکات مختلفی مانند نام ابزار و مشابهت رانپژوهشگ، بنابراین. نیستند

  . مورد نظرشان توجه نمایند

   ي علوم پزشکیها ، دانشگاهجو آموزشیگیري  ابزار اندازه، محیط آموزشی، جو آموزشی: هاي کلیدي واژه
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، گروه پرستاري، دانشکده )استادیار(دکتر منصوره زاغري تفرشی : نویسنده مسؤول *

پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، 

  m.z.tafreshi@sbmu. ac. ir. ایران

، گروه پرستاري، دانشکده پرستاري و )دانشجوي دکتري پرستاري(، فاطمه حاجی حسینی

. مامایی، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران

)fatemeh.hajihosseini@gmail.com(؛ دکتر میمنت حسینی )گروه )استادیار ،

تاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی پرستاري، دانشکده پرس

؛ دکتر احمدرضا )meimanathosseini@yahoo.com. (شهید بهشتی، تهران، ایران

، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات )استادیار(باغستانی 

  )baghestani.ar@gmail.com. (بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران

  24/6/94: ، تاریخ پذیرش14/5/94: ، تاریخ اصالحیه31/3/94 :تاریخ دریافت مقاله

  مقدمه

ي ها رفتار در دانشگاه کننده ین عوامل تعیینتر مهمیکی از 

محیط . محیط آموزشی است، آموزش علوم پزشکی

و  است آموزشی همان تظاهر و نمود برنامه آموزشی

ي مختلف برنامه آموزشی ها قسمتحتی آن را نمود اثر 

محیط ، دانشجویان. )1(اند ریف کردهبر دانشجویان تع

 درك و تجربه "جو"آموزشی کل دانشکده را به عنوان 

محیط آموزشی را و واژه جو، متون اکثر در. )2(دکنن می

محیط آموزشی گیري اندازه. )4و3و1(اند هم معنی دانسته
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به درك بهتربرنامه ، شود می هم نامیده"جوآموزشی"که 

 "جو"یا "محیط " بنابراین. )5(کند می درسی کمک

، مجتمع علمی، کالسچیزي که در آموزشی به عنوان هر

 روف. )6(شود تعریف می، دهد می رخدانشگاه  دانشکده یا

)Roff (اي بسیار معتبر و پرارجاع  و همکارش در مقاله

جو و محیط  "چیست؟ یجو آموزش "تحت عنوان

ین عوامل تر مهمرا توصیف کرده و جو را از  یآموزش

  . )3(اند دانسته يدر تعیین ماهیت تجارب یادگیر مؤثر

در یادگیري محیط آموزشی  تأثیرتوجه به اهمیت  امروزه

و کیفیت ) 7(رو به گسترش است دانشجویاناي  پایه

ي ها شاخص مهمی در اثربخشی برنامه، محیط آموزشی

 ي مرتبط باها پژوهش. )8(آموزشی شناخته شده است

 درها  پژوهشین تر مهم ي آموزشی یکی ازها محیط

 که آنجا تا دشو می ي علوم پزشکی محسوبها دانشگاه

 "این حوزه تحت عنوان صی درعلمی اختصااي  نشریه

 Learning Environment("ي محیط یادگیريها پژوهش

Research Journal(  توسط انتشارات  1990در دهه

  . )10و9(درکشور آمریکا انتشار یافته است"اسپرینگر"

ي علوم پزشکی وظیفه خطیر ها دانشگاهتوجه به این که  با

عتالي تربیت نیروي انسانی مورد نیاز جهت حفظ و ا

 يایجاد و ارتقا، دارندسالمت آحاد جامعه را بر عهده 

ي آموزشی که بتواند دانشجویان را به بهترین ها محیط

بسیار ضروري ، نحو جهت ایفاي وظایفشان آماده سازد

موفقیت دانشجویان ، رابطه بین محیط یادگیري. است

نیاز به ، رضایت و دستیابی آنها به اهداف، علوم پزشکی

را افزایش داده  ها محیطاین گیري  و اندازهمطالعه 

ي ها محیطگیري  به طور مثال به منظور اندازه. )1(است

زاده  سلطانی عربشاهی و کوهپایه، آموزش پزشکی

 يها بخشاصفهانی جو حاکم بر محیط آموزشی در 

بیمارستان  4زنان و جراحی عمومی در ، کودکان، داخلی

اساتید مربوطه . را توسط اساتید ارزشیابی کردند

ین امتیاز را تر کمین امتیاز را به بخش کودکان و تر بیش

  . )11(به بخش داخلی دادند

، جامع و نگر محیط آموزشی تصویري کلگیري  اندازه

 و نهد می اختیار آموزش در فرایند از به جزء جزء مند و نظام

. )6(ي آموزشی استها فعالیتراهی براي بررسی ماهیت 

و همکارش جو آموزشی یک  )Kamal( لکما بطور مثال

دانشکده دندانپزشکی در هند را بررسی کرده و نشان دادند 

را به تعامل  آموزشیین نمره جو تر بیشدانشجویان 

ین نمره تر کمو  معناداردانشجویان با هم و تجارب یادگیري 

. )12(دانشکده و حمایت آن دادند پذیري را به انعطاف

ارزشیابی برنامه  زشی قسمتی ازهمچنین بررسی محیط آمو

 ي هرها فعالیتناپذیري از یجدای که جزء شود می محسوب

) Diwadkar( دیوادکار. )5(ه آموزشی مطلوب استمؤسس

ي ها و همکارش جو آموزشی در اطاق عمل جراحی

ژنیکولوژیک را ارزشیابی کرده و نشان دادند دانشجویانی 

ي به جو تر بیش نمره، کنند می ي اول تحصیلها سالکه در 

یکی از ، عالوه بر این. )13(دهند می آموزشی دانشکده

، ي نشان دهنده کیفیت آموزش عالیها ین شاخصتر مهم

محیط آموزشی هم قابل . آموزشی است طکیفیت محی

توان  می بنابراین، )14(و هم قابل تغییر استگیري  اندازه

  . )15(کیفیت محیط و فرآیند آموزش را تقویت کرد

ي علوم ها دانشگاهي آموزشی در ها محیطتوجه به تنوع  با

گیري جو  شناسایی ابزارهاي کاربردي جهت اندازه، پزشکی

استفاده  انتخاب و. ضروري است ها محیطآموزشی در این 

به تولید دانشی معتبر جهت ، صحیح از چنین ابزارهایی

ارتقاي ، ي آموزشیها شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه

، ي علوم پزشکیها ارزیابی صحیح دانشکده، یجو آموزش

بینی درست پیامدهاي آموزشی و توجه به نیازهاي  پیش

در حقیقت اطالعات به . دانشجویان کمک شایانی خواهد نمود

تواند اساس اجراي تعدیل و بازبینی و سپس  می دست آمده

مطالعه مروري حاضر . محیط آموزشی باشد سازي ال ایده

جو آموزشی گیري  ابزارهاي اندازه ینتر ممهبا هدف معرفی 

ي این ابزارها و ها حیطه ي علوم پزشکی وها دانشگاهدر 

  . همچنین کاربردهاي مختلف آنها انجام شد
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  ها روش

پژوهش حاضر به صورت مطالعه مروري و از نوع 

گیري  مروري بر متون و با هدف معرفی ابزارهاي اندازه

ي ها پزشکی و حیطه ي علومها دانشگاهجو آموزشی در 

آنهاو همچنین کاربردهاي مختلف این ابزارها انجام شده 

این پژوهش با استفاده از  بررسی متون مرتبط با. است

ابزارهاي ، محیط آموزشی ،جو آموزشی"ي کلیدي ها واژه

محیط گیري  ابزارهاي اندازه ،جو آموزشیگیري  اندازه

به  "شکیي علوم پزها دانشگاه ،آموزش پزشکی ،آموزشی

 googleي اطالعاتیها پایگاهت جدا و ترکیبی در صور

scholar"، Web of sience Siencedirect ،SID ،Iran 

medex ،Magiran Prequest، Scopus ،PubMed" ،

  . انجام شد

ارتباط با طراحی و توسعه  - 1:معیار ورود مقاالت شامل 

 مي علوها آموزشی در رشته) جو(محیطگیري  اندازه ابزار

ي ها آموزشی رشته) جو( محیطگیري  اندازه -2 ،پزشکی

جو گیري  پزشکی با استفاده از ابزارهاي اندازه علوم

استفاده از ابزارهاي -3 ،آموزشی با رویکردهاي کمی

 ،آموزشی در رویکردهاي تلفیقی) جو( محیطگیري  اندازه

جو گیري  مقاالت مروري مرتبط با ابزارهاي اندازه -4

یی که داراي یکی از معیارهاي فوق ها الهمق. آموزشی

ي فارسی و انگلیسی منتشر شده و ها زبانبه  بودند باید

 اکثر از آنجا که در. متن کامل مقاله در دسترس باشد

هم معنی  محیط آموزشی را و واژه جو، متون

در مقاله مروري حاضر نیز واژه ، )4و3و1(اند دانسته

 )climate( "جو"و واژه ) environment( "محیط"

یی که از هر کدام از ها یکسان در نظر گرفته شد و مقاله

  . وارد مطالعه شدند، استفاده کرده بودند ها این واژه

در ، با توجه به کلمات کلیدي و موضوع مورد پژوهش

 35که از این تعداد ، مقاله استخراج شد 900مرحله اولیه 

ف پس از حذ. مقاله فارسی و بقیه انگلیسی بودند

 200تعداد ، ي فاقد متن کاملها رکوردهاي تکراري و مقاله

جهت رسیدن . مقاله باقی مانده مورد بررسی قرار گرفت

ي ها ابتدا چکیده مقاله، به اهداف مطالعه مروري حاضر

بودن  مطالعه و پس از اطمینان از دارا، انتخاب شده

سپس نام . تمام متن مقاله مطالعه شد، معیارهاي مطالعه

که جهت بررسی  ها ار یا ابزارهاي به کاررفته در مقالهابز

ي علوم پزشکی مورد استفاده ها دانشگاهجو آموزشی در 

ی که به این منظور طراحی لیست چکدر ، قرار گرفته بودند

که بر اساس اهداف  لیست چکاین . ثبت گردید، شده بود

، حاضر تهیه شده بود شامل عنوان مقاله يمقاله مرور

ابزار مورد ، آن یشماره مجله یا آدرس اینترنت، هنام مجل

، و نام کامل آن یجو آموزش یاستفاده جهت بررس

 ییو اهداف جز یثبت هدف کل( کاربرد ابزار در مقاله

قابل استفاده و  یعلوم پزشک يها رشته یا رشته، )مقاله

یی که مرتبط با ها همچنین مقاله. ابزار بود يها حیطه

، پزشکی بود ي علومها ر در رشتهطراحی و توسعه ابزا

همچنین . ثبت شد لیست چکمطالعه و ابزار مورد نظر در 

یافت  ضردو مقاله مروري با موضوع مطالعه حا

 لیست چکدر آنها در تأکید ابزارهاي مورد  .)16و1(شد

جهت شناسایی کاربرد ابزارها در . مورد نظر ثبت گردید

و  ها جزئی مقالهاهداف کلی و ، ي علوم پزشکیها دانشگاه

پس از تکمیل . ثبت گردید لیست چککاربرد ابزار نیز در 

بررسی  رکاربرد ابزارها د، ها براي همه مقاله لیست چک

ي علوم پزشکی ها دانشگاهآموزشی در  )جو( محیط

ي ها ویژگیانتخاب ابزارها بر اساس . شدبندي  دسته

، )وجود شواهدي جهت روایی و پایایی ابزار( یسنج روان

ي علوم پزشکی و توصیه ها در مقاله استفاده مکرر از آنها

  . بود ها به استفاده از آنها در سایر مقاله

  

  نتایج

گیري  ابزار پرکاربرد در اندازه 25 تعداد، ها در بررسی مقاله

ي مختلف علوم پزشکی و ها جو آموزشی در رشته

 نام ابزارها 1جدول ي مختلف آنها به دست آمده که ها حیطه

ي ها طراح ابزار و رشته یا رشته، ي مختلف آنهاها و حیطه

  . )1جدول(دهد می قابل استفاده را نشان
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  ي علوم پزشکیها دانشگاهابزارهاي بررسی جو آموزشی ویژه  :1جدول 

  طراح  نام کامل ابزار  ابزار
هاي  رشته/ویژه رشته

  آموزشی
  هاي ابزار حیطه

DR-CLEDiagnostic 
Radiology Clinical 
Learning 
Environment 
Questionnaire

Bloomfield and 
Subramaniam 
(2008)

نظارت و سرپرستی، جو اجتماعی، یادگیري بر پایه کار عملی، آموزش   رادیولوژي

  رسمی، فشار کاري

D-RECTDutch Residency 
Educational Climate 
Test

Boor et 
al(2011)

سرپرستی، رهبري و ارزشیابی، بازخورد، کار گروهی،  نظارت و  هاي علوم پزشکی کلیه رشته

ا ي بین سرپرستان، تالش براي کسب  همکاري با همکالسی، روابط حرفه

  شایستگی، نقش سرپرستان، آموزش رسمی، نقش منتور، شکیبایی

STEEMSurgical Theatre 
Educational 
Environment 
Measure

Cassar (2004)هاي یادگیري، درك از جو  دگیري، درك از فرصتدرك از مربی و یا  جراحی

  حاکم بر اطاق عمل، درك از نظارت و سرپرستی، فشار کاري و حمایت

ATEEMThe Anesthetics 
Theatre Educational 
Environment 
Measure

Holt and Roff 
(2004)

استقالل، درك از جو، فشارکاري، نظارت و سرپرستی، حمایت، درك از   بیهوشی

  هاي یادگیري و آگاهی نسبت به یادگیري ریس و مربی، فرصتتد

MSLESMedical School 
Learning 
Environment Survey

Marshal (1978)هدایت دانشجویان (هاي غیردرسی، تعامل دانشجویان، سازمان فعالیت  پزشکی

پذیري، تجارب یادگیري معنادار، جو  ، انعطاف)براي رسیدن به هدف

  حمایتعاطفی، 

PEEMPractice-based 
Educational 
Environment 
Measure

Mulrooney 
(2005)

ها، تدریس و یادگیري، تعامل با سایر  کار عملی، آموزش یادگیرنده  پزشکی

  هاي سالمت کارکنان حرفه

PHEEMPostgraduate 
Hospital Educational 
Environment 
Measurement

Roff et al 
(2005)

  درك از استقالل در نقش، درك از تدریس، درك از حمایت اجتماعی  ي علوم پزشکیها کلیه رشته

DREEMDundee Ready 
Educational 
Environment 
Measurement

Roff et al 
(1997)

هاي خود، درك از جو،  درك از تدریس، درك از مربی، درك از توانایی  هاي علوم پزشکی کلیه رشته

  درك از خود اجتماعی

SLHSSurvey of Learning 
in Hospital Setting

Rotem et 
al(1995)

استقالل، سرپرستی و نظارت، حمایت اجتماعی، فشار کاري، وضوح   هاي علوم پزشکی کلیه رشته

  هاي عمومی نقش، تنوع، آگاهی از یادگیري و تدریس، آگاهی از فعالیت

LEQMedical School 
Learning 
Environment 
Questionnaire

Rothman and 
Ayoade (1970)

ارزشیابی، عالقه به دانشگاه، هدایت براي رسیدن به اهداف، انضباط،   هاي علوم پزشکی کلیه رشته

  هاي غیردرسی، تعامل دانشجویان، بلوغ عقالنی فعالیت

MSEQMedical School׳s 
Environment 
Questionnaire

Wakford 
(1981)

پژوهی، تأکید  ، تأکید بر دانش)نه جزئیات(ر مفاهیمفضاي دوستانه، تأکید ب  پزشکی

هاي اخالقی، فشردگی کار، تفریح، دخیل کردن دانشجویان در بر جنبه

هایی  پذیري مدیریت، تسهیالت آموزشی، تأکید بر فعالیت امور، انعطاف

غیر از برنامه درسی، تأکید بر تکالیف درسی، لذت بخش بودن فضاي 

  تحصیلی

MSEIMedical School 
Environment Index

Hutchins 
(1961)

روابط، هدایت، آگاهی، موفقیت، سازگاري، حمایت، آموزش بیمار به   پزشکی

هاي  عنوان کل، استقالل، واقع گرایی، موفقیت دانشگاهی، خشونت، فعالیت

اجتماعی، انسان  تأییدغیردرسی، رقابت، مشارکت، بازخورد، علمی بودن، 

  دوستی

LESLearning
Environment Survey

Pololi and Price 
(2000)

  پزشک- دانشجو، خودکارآمدي دانشجو، روابط بیمار- روابط استاد  هاي علوم پزشکی کلیه رشته

CVICourse Valuing 
Inventory

Nehrai and 
Bender (1978)

توسعه  کسب تجارب ارزشمند، حساسیت به نیازهاي عاطفی دیگران،  هاي علوم پزشکی کلیه رشته
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  هاتر از پزشکی، احساس مسؤولیت نسبت به دانسته فردي، درك عمیق

OEAOrganizational 
Environment 
Assessment

Roth et al 
(2006)

  تعهد، دستیابی به اهداف، رضایت شغلی، استقالل  پزشکی

LEALearning 
Environment 
Assessment

Roth et al 
(2006)

هاي یادگیري، تدریس، خصوصیات  خصوصیات محل آموزش، فرصت  یهاي علوم پزشک کلیه رشته

  سازمان یادگیري، نقش کارکنان

OREEMOperating Theatre 
Educational 
Environment 
Measure

Kanashiro et al 
(2006)

سرپرستی و /هاي یادگیري، جو، فشار کاري تدریس و یادگیري، فرصت  اتاق عمل

  حمایت/نظارت

AMEETAssessment of 
Medical Educational 
Environment by 
Teachers

Shehnaz et al 
(2014)

هاي یادگیري، درك مدرس  درك مدرس ازتدریس، درك مدرس ازفعالیت  هاي علوم پزشکی کلیه رشته

ازدانشجویان، درك مدرس ازجو یادگیري، درك مدرس ازجو همکاري، 

  اي مدرسدرك از خود حرفه

CLEDIClinical Learning 
Environment 
Diagnostic Inventory

Hosoda (2006)محیط یادگیري عاطفی، محیط یادگیري درکی، محیط یادگیري سمبولیک،   پرستاري

  محیط یادگیري رفتاري، محیط یادگیري انعکاسی

CLESClinical Learning 
Environment Survey

Sarikoski 
(2002)

جو بخش، سبک رهبري مدیر بخش،  شایستگی پرستاران در بخش،  پرستاري

  کفایت یادگیري در بخش، روابط مدیران

CLES+TClinical Learning 
Environment Survey 
+ Teacher

Sarikoski 
(2008)

شایستگی پرستاران در بخش، جو بخش، سبک رهبري مدیر بخش،   پرستاري

  مدرس - کفایت یادگیري در بخش، روابط مدیر 

CPCLESClinicalPost-
Conference Learning 
Environment Survey

Letizia and 
Jennrich (1998)

دخیل کردن دانشجویان در امور، انسجام، حمایت مدرس، آگاهی از   هاي علوم پزشکی کلیه رشته

  دهی، ابداع وظایف، نظم و سازمان

Mini-
STEEM

Mini- Surgical 
Theatre Educational 
Environment 
Measure

Negra et al 
(2007)

مفید بودن تجارب در اطاق جراحی سرپایی، جو دوستانه در اطاق   جراحی سرپایی

  جراحی سرپایی، تبعیض قائل شدن بین دانشجویان

CLEIClinical Learning 
Environment 
Inventory

Chan (2002)توجه به منحصر به فرد بودن دانشجو، نوآوري، دخیل کردن دانشجویان   پرستاري

  امور، توجه به شخصیت افراد، آگاهی به وظایف در

DSLESDental Student 
Learning 
Environment Survey

Henzi et al 
(2005)

پذیري، تعامل دانشجو با دانشجو، جو عاطفی، حمایت، کسب  انعطاف  دندانپزشکی

  هاي غیر درسی دهی، فعالیت تجارب معنادار، سازمان

  

ن داد که سه کاربرد اصلی ها نشا نتایج بررسی مقاله

اي مختلف ه گیري جو آموزشی در رشته ابزارهاي اندازه

 "ارزشیابی "و "اي مقایسه"، "تشخیصی"علوم پزشکی 

ها  هایی از این کاربردها در مقاله نمونه 2 درجدول ،است

هیچ کدام از این سه ). 2جدول (مورد بررسی آمده است 

بسته به  نیست و پژوهشگر یدسته ویژه ابزار خاص

انتخاب  تواند کاربرد مورد نظر خود را می هدف پژوهش،

ابزارها  يو کاربردها ها از آنجا که حیطه. نماید

آنها در این موارد  بندي بنابراین تقسیم، دارند یپوشان هم

. غیر ممکن بود

  

  ي مرور شدهها ساس مقالهي علوم پزشکی بر اها دانشگاهجو آموزشی ویژه گیري  ي اندازهها ابزار کاربرد :2جدول 

  )شماره منبع(هاي مورد بررسی نمونه کاربرد ابزارها در مقاله  هاکاربردابزار

  )17(DREEMبررسی نقاط ضعف و قوت برنامه درسی پزشکی با ابزار   تشخیص نقاط قوت و ضعف برنامه درسی  )diagnostic(تشخیصی

ها به منظور تغییر در محیط  تعیین اولویت

  آموزشی

آل و استفاده بهینه از منابع  رسی محیط آموزشی به منظور طراحی برنامه درسی ایدهبر

  )DREEM)18در دانشکده طب سنتی با ابزار 

  )19(DSLESمقایسه محیط آموزشی در دو دانشکده دندانپزشکی با ابزار  هاي مختلف مقایسه دانشکده  )comparison(مقایسه

قایسه محیط آموزشی در دو برنامه درسی اجرا شده به روش سنتی و حل مسأله با م  هاي آموزشی مختلف مقایسه برنامه

  )DREEM)2ابزار 

مقایسه درك دانشجویان از محیط آموزشی در دو مقطع اینترشیپ و دوره عمومی   مقایسه مقاطع مختلف تحصیلی
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)DREEM)5پزشکی با ابزار

دانشجویان پزشکی از محیط آموزشی دانشکده پزشکی با آنچه آنان از مقایسه درك   و محیط مورد انتظارمقایسه محیط واقعی

  )DREEM)20دانشکده انتظار دارند با ابزار 

  )DREEM)21مقایسه محیط آموزشی هشت بیمارستان آموزشی با ابزار   هاي مختلف آموزشی مقایسه محیط

یان و کارکنان از محیط آموزشی در یک دانشکده پزشکی مقایسه درك دانشجو  مقایسه درك دانشجویان و کارکنان از محیط آموزشی

  )DREEM)22جدیدالتأسیس با ابزار

مقایسه درك دانشجویان دختر و پسر از محیط آموزشی دانشکده پزشکی با ابزار  مقایسه درك دو جنس از محیط آموزشی

PHEEM)23(  

و  DREEMدانشجویان سال اول پزشکی توسط دو ابزار مقایسه برایند یادگیري   گیري جو آموزشیمقایسه دو ابزار اندازه

CVI)24(  

حاصل از مصاحبه با نتایج  هاي کیفی یافتهمقایسه 

  کمی ابزار

  )7(به کمک مصاحبه DREEMهاي کمی حاصل از ابزار  تبیین یافته

  )8(DREEMارزیابی محیط آموزشی دانشکده پزشکی با ابزار   ارزشیابی دانشکده  )evaluation(ارزشیابی 

  )DREEM)14ارزشیابی درك دانشجو از محیط آموزشی با ابزار   ارزشیابی دانشجو

  )DSLES)9ارزشیابی محیط یادگیري در دانشکده دندانپزشکی با ابزار  هاي مختلف محیط آموزشی دانشکدهارزشیابی جنبه

دو مرحله از بازبینی برنامه درسی رشته پزشکی با ارزشیابی محیط آموزشی دو طی   ارزشیابی تغییرات ایجاد شده در برنامه درسی

  )DREEM)25ابزار 

هاي داخلی، کودکان، زنان و جراحی  ارزشیابی جو حاکم بر محیط آموزشی در بخش  ارزشیابی جو آموزشی توسط اساتید

  )DREEM)11بیمارستان توسط اساتید با ابزار  4عمومی در 

  بحث

زشکی به دلیل تربیت ي علوم پها دانشگاهجو آموزشی در 

اي  اهمیت ویژه، نیروي انسانی دخیل در سالمت همه مردم

ي علوم ها دانشگاهآن در گیري  بنابراین اندازه، دارد

، جو آموزشیگیري  هنگام اندازه. پزشکی ارزشمند است

انتخاب ابزار مناسب و توجه به کاربرد خاص آن ابزار در 

ست آمده جهت سبب غناي اطالعات به د، محیط مورد نظر

ي بعدي و در نتیجه اصالح مناسب و شایسته ها استفاده

مطالعه حاضر با هدف . ي آموزشی خواهد شدها محیط

معرفی پرکاربردترین ابزارهاي موجود که در این 

. ي آنها انجام شدها و حیطهاند  خصوص طراحی شده

رها کاربردهاي مختلف این ابزا ها همچنین در مرور مقاله

   .شدبندي  ده که معرفی و دستهبه دست آم

مشاهده نمود که اکثر  ها پژوهشگر در مرور مقاله

 جو آموزشی متعلق به رشتهگیري  ابزارهاي اندازه

و این  است) 27تا25و2(ي مختلف آنها گرایشپزشکی و 

طراحی و  تر کمي علوم پزشکی ها ابزارها در سایر رشته

لفی دارد هاي مخت ه پزشکی تخصصرشت .اند توسعه یافته

که هر تخصص در بستر خاص و محیط خاص آموزش 

بنابراین نیاز به ابزار خاص آن محیط داشته ، خواهد دید

. ي مختلف آن محیط را پوشش دهدها تا بتواند جنبه

همچنین نیاز است متخصصین طراحی ابزار ونیز 

اهمیت ، ي علوم پزشکیها پژوهشگران در سایر رشته

ه ابزارهایی دهند که برخاسته ي به طراحی و توسعتر بیش

  . باشد ها و نشات گرفته از بستر همان رشته

ي مختلف ها ي آموزشی مختلف در رشتهها محیطتنوع 

جو آموزشی متفاوتی  ًلزوما، علوم پزشکی و پیراپزشکی

و  ها محیطرا در پی خواهد داشت و پژوهش در این 

به  ها محیطاین  يکشف نقاط ضعف و قوت و ارتقا

ابزارهاي . نیازمند است ها هاي مختص این رشتهابزار

در بسترهاي ، جو آموزشی در علوم پزشکیگیري  اندازه

هاي  و به همین دلیل ناماند  متفاوتی طراحی و توسعه یافته

از عموماً ابزارها . ي مختلفی دارندها متفاوت و حیطه

ویژه رشته  STEEMابزار الً مث اند، یکدیگر مشتق شده

پرستاري  که ویژه رشته CLEIایه ابزار بر پ، جراحی

 CUCEIتوسعه یافته که آن هم بر اساس ابزار ، است

(College and University Classroom 
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Environment Inventory(  که یک ابزار عمومی

طراحی شده ، است جو آموزشی کالسگیري  اندازه

  . )28(است

ي ها البته در یک ابزار ممکن است ترکیبی از حیطه

بزارهاي دیگر وجود داشته باشد و ابزار دیگر این مفاهیم ا

 که این نکته هنگام استفاده از این، را جدا سنجیده باشد

گونه ابزارها و تفسیر نتایج آنها باید مورد توجه 

 STEEMبه طور مثال ابزار . پژوهشگران واقع شود

ویژه رشته  ATEEMویژه رشته جراحی و ابزار 

سرپرستی و نظارت و ، بیهوشی مفاهیم فشار کاري

-DRدر حالی که ابزار ، سنجند می حمایت را در یک حیطه

CLE  ویژه رشته رادیولوژي وD-RECT  ویژه کلیه

از این  مفهومیک یا چند  است که ي علوم پزشکیها رشته

  . کند می گیري ي مختلف اندازهها مفاهیم را در حیطه

جو آموزشی در گیري  ابزارهاي اندازهتعدادي از 

ي خاص ها محیطي مختلف علوم پزشکی به ها رشته

که  Mini-STEEMآموزشی اختصاص دارند مانند 

هاي کوچک سرپایی دارد و  اختصاص به بخش جراحی

 DREEMدر مقابل بعضی از این ابزارها مانند ابزار 

ي آموزشی علوم پزشکی ها محیطجهت استفاده در کلیه 

قین از ترکیب ابزارها و یا بعضی از محق .اند حی شدهطرا

الً مث، کنند می تعدیل آنها جهت پژوهش خود استفاده

معطري و رمضانی جهت بررسی دیدگاه دانشجویان 

ي یادگیري بالینی از ترکیب دو ها محیطپرستاري درباره 

ی سنج رواناستفاده کرده و مجدداً  CLESو  CLEابزار 

زاده  پایهسلطانی عربشاهی و کوه. )29(اند انجام داده

اصفهانی نیز با حذف دو حیطه ویژه دانشجویان از ابزار 

DREEM  درك "و "ي خودها ییتوانادرك از "شامل

آن را جهت سنجش ، "دانشجو از شرایط اجتماعی خود

  . )11(ي آموزشی تعدیل کردندها محیطدرك اساتید از 

ین نکات قابل رت مهماز ، انتخاب ابزار متناسب با رشته

جو گیري  توجه هنگام استفاده از ابزارهاي اندازه

به . ي مختلف علوم پزشکی استها آموزشی در رشته

 DREEMابزار ، در رشته پزشکی عمومیالً عنوان مث

بسیار مناسب است و روایی و پایایی باالیی دارد و 

ي ها محیطهمچنین توانایی افتراق بین جو آموزشی در 

. دارد ي پزشکی راها و نوین در دانشکده یادگیري سنتی

 گرچه این ابزار در مقاطع تحصیالت تکمیلی هم استفاده

ابزار ، ابزار در این مقطعترین  شود ولی مناسب می

PHEEM ابزار ، در رشته پرستاري. استCLEI  و در

تاکنون مطرح شده  DSLESرشته دندانپزشکی ابزار 

  . )1(است

نگام استفاده از ابزارها باید پژوهشگران ه، از سوي دیگر

 به طور مثال ابزار، هاي آنها توجه نمایندبه شباهت نام

CLES ، یک ابزار ویژه بررسی جو آموزشی در کالس

بررسی محیط یادگیري  "است که خالصه شده کلمات

 Constructive Learning Environment( "ساختارگرا

Survey( و نام یکسان با  استCLES ک ابزار دارد که ی

ویژه بررسی جو آموزشی در محیط بالینی بیمارستان و 

بررسی  "مختص رشته پرستاري و خالصه شده کلمات 

Clinical("محیط یادگیري بالینی Learning 

Environment Survey( است .  

ي ابزارها مشخص است ها همانطور که در حیطه

، نظارت و سرپرستی، یادگیري، یی مانند تدریسها حیطه

جو عاطفی ، م بر محیطدرك از جو حاک، وزش و مدرسآم

آگاهی بر اهداف ، ي یادگیريها فرصت، و اجتماعی

بر دانش پژوهی و حمایت در اکثر تأکید آموزشی و 

در  ها خورد که نشانه اهمیت این حیطه می ابزارها به چشم

ین مسؤولي آموزشی است و باید مورد توجه ها محیط

  . ین آموزشی قرار گیردولمسؤو به ویژه  ها دانشگاه

تنوع ، ي ابزارهاي معرفی شدهها ویژگیین تر مهماز 

یکی از اهداف استفاده از این . است اهداف استفاده از آنها

منظور از تشخیص تعیین نقاط . است "تشخیص"ابزارها 

ي ها به منظور تعدیل یا بازبینی برنامه قوت و ضعف

 ویتل. )15(استیک برنامه جدید  تأثیردرسی و یا سنجش 

)Whittle (از پرسشنامه ، و همکاران با هدف تشخیصی
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DREEM جو ، آنها در یک مطالعه تلفیقی. استفاده کردند

ي ها محیطارتقاي آموزشی را به عنوان ابزاري براي 

در این مطالعه . آموزشی در کشور انگلستان به کار بردند

ل یدال، دانشجویان پس از تکمیل پرسشنامه مذکور

ي به دست آمده از پرسشنامه را تبیین و ها نمرهاي  ینهزم

نتایج نشان . اقدامات اصالحی مربوطه را توضیح دادند

ي ها سیستم "و  "نحوه بازخورد به دانشجویان "داد 

دو منبع اصلی نارضایتی در همه دانشجویان "حمایتی

از علل استرس استخراج شده اي  بودندو همچنین نمونه

ي ها تجربه"و  "سبک تدریس"شامل در مصاحبه کیفی 

  . )7(بود "زا بالینی استرس

تواند بین دو  می این هدف. است "مقایسه"هدف دیگر 

، ات مختلفمؤسسگروه انجام شودو در آن هدف 

دانشجویان در مقابل فارغ ، ي تحصیلی مختلفها سال

هاي مختلف در یک  مکان، بر حسب جنسیت، التحصیالن

کارمندان و ، ناموفق در تحصیل افراد موفق و، دانشکده

توان با  می را برنامه درسی جدید و مرسوم، شجویاندان

یا به صورت درون گروهی که در آن جو ، هم مقایسه کرد

و جو  آموزشی واقعی و جو آموزشی مورد انتظار

 جین. )15(در یک گروه را مقایسه کردال  ایدهآموزشی 

)Jain ( ستفاده از با ا 2010و همکاران نیز در سال

درك دانشجویان قبل از دوره بالینی  DSLESپرسشنامه 

با  و دوره بالینی دندانپزشکی از جو آموزشی دانشکده را

نتایج مطالعه نشان داد دانشجویان در . هم مقایسه کردند

پذیري  را به حیطه انعطاف ها ین نمرهتر کم، هر دو دوره

دند و دا) فرصت دانشجویان جهت تعدیل محیط یادگیري(

نسبت به دانشجویان  به طور کلی دانشجویان دوره بالین

ي به جو آموزشی تر کمنمره کلی ، دوره قبل از بالینی

  . )19(دادند

نیز استفاده  "ارزشیابی"توان به منظور  می از ابزارها

شایستگی و ، ارزشیابی شامل عملکرد تحصیلی. کرد

ر ي مختلف محل کاها جنبه، استرس، آمادگی جهت کار

 و همکاران با استفاده از ابزار) Henzi( هنزي. )15(است

DSLES  درك دانشجویان سال اول و سال آخر

دانشکده  65در ، دندانپزشکی از محیط یادگیري را

ین تر کمین و تر بیش. آمریکاي شمالی ارزشیابی کردند

ي ها امتیاز در دانشجویان سال اول به ترتیب به حیطه

ین و تر بیشو  "جو عاطفی"و  "ي غیردرسیها فعالیت"

نشجویان سال آخر به ترتیب به ین امتیاز در داتر کم

تعلق  "حمایت "و  "معنادارکسب تجارب "ي ها حیطه

و همکاران در سال  )Lombart( لومبارت. )9(گرفت

جو  تأثیربه بررسی  D-RECTبا پرسشنامه  2014

ها بر عملکرد  ي آموزشی رزیدنتها یادگیري برنامه

ن در کشور هلند پرداخته و نشان دادند نمره کلی مدرسا

. موزشی با کیفیت تدریس اساتید ارتباط مثبت داردجو آ

ي جو آموزشی مانند هدایت و ها همچنین بعضی از حیطه

و آموزش  ها سازگاري با رزیدنت، شایستگی، ارزشیابی

 معنادارارتباط ، رسمی با کیفیت تدریس اساتید

  . )30(دارد

ابزار  25معرفی ، نقاط قوت مطالعه حاضر ینتر مهماز 

جو گیري  بسیار پرکاربرد است که با هدف اندازه

. روند می ي علوم پزشکی به کارها دانشگاهآموزشی در 

بندي  ین کاربردهاي ابزارهاي مذکور دستهتر مهمهمچنین 

در این مطالعه بسیاري از نکات  .اند و معرفی شده

نگام استفاده از این پژوهشگران هالً که عم کاربردي

از آنجا که . آمده است، شوند می ابزارها با آن مواجه

، جو آموزشی متعدد و متنوع هستندگیري  ابزارهاي اندازه

امکان وجود ، با وجود دامنه گسترده منابع جستجوشده

هاي  ابزارهاي پرکاربرد دیگر بعید نیست که ازمحدودیت

شابه دیگر با شود مطالعات م می پیشنهاد. مطالعه است

) systematic review( "مروري سیستماتیک "رویکرد 

. هاي مذکور با یکدیگر انجام شودربا هدف مقایسه ابزا

جو آموزشی که به صورت گیري  همچنین ابزارهاي اندازه

و اند  ي دانشگاهی طراحی شدهها عمومی براي کلیه رشته

  . هم معرفی شوند، ویژه علوم پزشکی نیستند
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  یريگ نتیجه

جو گیري  پژوهشگران هنگام انتخاب ابزار جهت اندازه

ي علوم پزشکی باید به نکاتی مانند ها دانشگاهآموزشی در 

عمومی بودن یا اختصاصی بودن ، نام کامل آن، نام ابزار

تشابه نام ، ي ابزارها حیطه، ي علوم پزشکیها براي رشته

نام یی با ها تفاوت مفهومی ابزارهایی که حیطه، ابزارها

آشنایی پژوهشگران با چنین . توجه نمایند، یکسان دارند

جو گیري  ابزار جهت اندازهترین  نکاتی سبب انتخاب مناسب

ترین نتایج  آموزشی خواهد شد و در نتیجه بهترین و درست

هاي بعدي و استفاده از نتایج  گیري را جهت تصمیم

  . دربرخواهد داشت

  قدردانی

دانشکده  يپرستار يله دکتراز یک رسا یاین مقاله قسمت

با  پرستاري دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 یابزار سنجش جو آموزش یسنج روانو  یطراح"عنوان

 یمطالعه متوال: يپرستار یدر مقطع تحصیالت تکمیل

دکتر ، ي اساتید محترمها ییاز راهنما. است "یاکتشاف

 هوماندکتر ، یدکتر منصوره فراهان، آرمین زارعیان

زاده و همچنین همکارانی  و دکتر فروزان آتش يچهرمنو

تقدیر و تشکر به  ند،ما بود گر که در تدوین مقاله یاري

  . آید می عمل
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Educational Climate Measurement Tools in Medical Sciences 
Universities: A Review Article

Fatemeh Hajihosseini1, Mansoureh Zagheri Tafreshi2, Meimanat Hosseini3, Ahmad Reza Baghestani4

Abstract

Introduction: Educational climate is one of the most important factors affecting achievement and 
satisfaction of students and determining their behavior. Measuring educational climate is necessary for 
reforming and idealizing educational environment. The purpose of this study was to introduce educational 
climate measurement tools and their subscales and application in medical sciences universities.
Methods: In this review study, the data was collected by searching of online databases, such as Google 
Scholar, Science Direct, SID, Iran Medex, Magiran, ProQuest, Scopus, PubMed and Web of Science. Key 
words such as educational climate, educational environment, educational climate measurement tools, 
educational environment measurement tools, medical education, and medical Sciences universities were 
used separately and in combination to obtain the relevant researches without time limitation. After analysis 
and duplicates removal, common educational climate measurement tools in medical sciences universities 
were introduced and classified in terms of subscales and applications.
Results: Twenty-five most common educational climate measurement tools in medical sciences universities 
along with subscales were introduced and classified in three groups in terms of application: diagnosis, 
comparison, and evaluation.
Conclusion: Some of the most common educational climate measurement tools in medical sciences 
universities are somewhat similar in their full or abbreviated names. In addition, some of these tools are 
designed for specific disciplines and not applicable to all medical fields. Therefore, when choosing a tool, 
researchers should take a number of points into account such as the name, similarities and specialty of that 
tool.

Keywords: Educational climate, educational environment, Educational climate measurement tools, Medical 
Sciences Universities.
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