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 طياز مح انيبر ادراك دانشجو يا حرفه- يليتحص يها مهارت آموزشتأثير
  اصفهان يدر دانشگاه علوم پزشك يآموزش

  
  يمهناز اخوان تفت ،*ييالسادات كدخدا محبوبه

  
 

  چكيده
. انجامد يم محيط باآنها  تر خودبه ادراك بهتر و تعامل مناسب يآموزش طيدراستفاده درست و كارآمد از مح انيدانشجو يتوانمندمقدمه: 

  . انجام شد يآموزش طياز مح انيبر ادراك دانشجو يا حرفه- يليتحص يها مهارتآموزش  تأثير يپژوهش با هدف بررس نيا
 دانشكده انينفر از دانشجو 24آن  ينمونه آمار. بود شاهدآزمون با گروه  پس -آزمون شيپ ،يشيروش پژوهش از نوع شبه آزما: ها روش

و كنترل  شيو در دو گروه آزما شدهانتخاب  يا خوشه ياصفهان بودند كه به روش تصادف يدانشگاه علوم پزشك ييو علوم غذا هيتغذ
هاي  شركت كردند وبراي آزمودني يا حرفه-يليتحص يها مهارتنشست آموزش  7در  ش،يكنندگان گروه آزما شركت.  شدند نيگزيجا

به دست آمده با  يها داده. ) بودDREEM( يداند يآموزش طيمح يابيپرسشنامه ارز ،يريگ اندازه ابزار. اي ارائه نشد مداخله شاهدگروه 
  . شد ليمانكووا) تحل اييريچند متغ انسيكووار لي(تحل يو آمار استنباط يفياستفاده از آمار توص

 و 16/125±07/22 بيبه ترت شاهدو  شيدر دو گروه آزما انيدانشجو يادراك كل يآزمون برا نمرات پس اريو انحراف مع نيانگيمنتايج: 
)، در بعد ادراك از P>05/0( 16/24±72/4 و 75/27±78/4)، در بعد ادراك از مدرسان، P>05/0( نمره)200(ازمجموع  51/17±15/123
 و 41/22±90/0آموزش،  ياجتماع طي) و در بعد ادراك از شراP>05/0( 50/21±50/6 و 41/25±82/3خود،  يعلم ييتوانا
 يتفاوت معنادار يو ادراك از جو آموزش يريادگيدر مورد ابعاد ادراك از . معنادار بود ها تفاوت نيا ي) و تمامP>05/0( بود 65/2±16/18
  . دو گروه وجود نداشت نيب

 طيادراك آنها را از مح توان يم انيبه دانشجو يراهبرد يها مهارت يپژوهش با آموزش برخ نيا يها افتهي  هيبر پاگيري:  نتيجه
  . مواجه شوند يا و حرفه يليمختلف تحص فيبا تكال يتا با نگرش بهتر ديبهبود بخش يآموزش

  
  يعلوم پزشك انيدانشجو ،يآموزش طيادراك از مح ،يا حرفه -يليتحص يها مهارتهاي كليدي:  واژه

  551تا  541 ):58(17؛ 1396علوم پزشكي/ آموزش در مجله ايراني 

  
مقدمه  

از  يكيبه عنوان  يريادگيآموزش و  طيامروزه به مح
شود و  يم ياديتوجه ز يريادگي نديعناصر مهم در فرا

و  يطراح يا به گونه طيمح نيبر آن است كه ا يسع

                                                 
 يشناس روان يدكتر يدانشجو ،ييمحبوبه السادات كدخدانويسنده مسؤول: *
دانشگاه  ،يشناس و روان يتيدانشكده علوم ترب ،يتيترب يشناس گروه روان ،يتيترب

  mahbobeh_kadkhodaie@yahoo. com. راني، تهران، ا)س(الزهرا
و  يتيدانشكده علوم ترب ،يتيترب يشناس )، گروه رواناري(دانش يمهناز اخوان تفت دكتر
  makhavan@alzahra. ac. ir. راني، تهران، ا)س(دانشگاه الزهرا ،يشناس روان

  1/4/96 تاريخ پذيرش: ،17/7/95، تاريخ اصالحيه: 15/3/95مقاله: دريافتتاريخ 

مطلوب و  يحالت رندگانيادگي يشود كه برا يده سازمان
تازه  يها فرصت رندهي)، در برگ1( داشته باشد نديخوشا

اجازه دهد تا با آن تعامل مؤثر  رندهيادگيباشد و به 
  . )2برقرار كنند(

است كه به  يآموزش يها  محيط نيتر مهماز  يكي دانشگاه
 ستهيشا گريد يآموزش يها محيطاز  شيرسد ب ينظر م

جهت است كه  نيتوجه از ا نيا. است يتوجه و بررس
كسب دانش، تجربه و  يرا برا ها فرصتدانشگاه، انواع 

و به  دهد يقرار م انيدانشجو اريمهارت در اخت



  و همكار ييمحبوبه السادات كدخدا  يآموزش طيبر ادراك مح يليتحص يها آموزش مهارت ريتأث
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 يها ارزشاهداف و  فيتعر اتا ب دهد يامكان م انيدانشجو
 يآموزش طيمطلوب از مح يخود بتوانند به شكل يليتحص

پس از  يورود به زندگ ياستفاده كرده و خود را برا
  . )3(نديدانشگاه آماده نما

 طيمح دارينسبتاً پا تيفيدانشگاه ك يآموزش يفضا
متقابل  يها كنشاست كه حاصل روابط و  يآموزش

دانشگاه، استادان، كاركنان و  يدرون يها گروهانيم
تعامل و كنش متقابل موجب  نيا. است انيدانشجو

نظام  ياجتماع ني، اعتقادات و موازها ارزش يريگ شكل
 يآموزش طيران و محيفراگ انيتعامل م. شود يدانشگاه م

  . )4برخوردار است( ييبسزا تياز اهم
دانشگاه بر  يآموزش طيمح دهند ينشان م ها پژوهش

 گذارتأثير انيدانشجو يريادگي يامدهايتجربه و پ تيفيك
 انيآنچه را كه دانشجو و ييچرا ،يچگونگ. )5است(

جو  نيعالوه بر ا. )6(دهد يقرار م تأثيرتحت  آموزند يم
 يليتحص زشيبا انگ يدانشگاه رابطه مثبت و معنادار

كه هر چه امكان مشاركت  يا دارد به گونه انيدانشجو
باشد و  تر بيش يريادگي يها فعاليتدر  انيدانشجو
به سمت دانشجو  ياز معلم محور سيتدر يها روش
باالتر  انيدانشجو يليتحص زشيحركت كند انگ يمحور

  . )7خواهد رفت(
و در  يمفهوم كل كيدانشگاه  يآموزش طيآنجا كه مح از
 يبرا ييو نامحسوس است، تالشها قيحال دق نيع

شده تا  يآن صورت گرفته است و سع يستيچ حيتوض
رو  نياز ا. شود انيمحسوس ب يمفهوم آن به صورت

 مورد توجه قرار گرفته يآموزش يها محيط يابيارزش
 طياز مح انيهدف كه هم نوع ادراك دانشجو نيبا ا است،

و  ها دانشگاه نيب سهيكند و هم مقا نييرا تع يآموزش
در واقع . )9و8(دينما ريپذ را امكان يمؤسسات آموزش

دارد نوع  تيدانشگاه اهم يآموزش طياز مح شيآنچه ب
 يچگونگ رايز. است يآموزش طياز مح انيادراك دانشجو
آن را اين كه و  يآموزش طياز مح انيادراك دانشجو

تصور  ندينامطلوب و ناخوشا ايو  نديو خوشا لوبمط

آنها  يريادگي زانيم و زهيبر انگ ياديكنند تا اندازه ز
  . )1(است گذارتأثير

 يابينوع ارزش ،يآموزش طياز ادراك مح منظور
 طيمانند مح يآموزش طياز ابعاد مختلف مح انيدانشجو

 يها ويژگيريو سا يجو آموزش ،ياجتماع طيمح ،يكيزيف
شان  يريادگي طياز مح انيادراك دانشجو. )10آن است(

كه  يدارد، به طور يآنها رابطه قو يريادگي يامدهايبا پ
داشته باشند  يريادگي طياز مح يترهر چقدر ادراك به

  . )11خواهند داشت( يبهتر جينتا
 دهيچيپ تيماه ليبه دل يعلوم پزشك انيآنجا كه دانشجو از

 گريد يها رشته انينسبت به دانشجو شان يليرشته تحص
خود دارند و  يريادگي طيرا با مح يرياز درگ يسطح باالتر

تر و كننده آنها تجارب خسته يريادگي طيمح گريد ياز سو
. )12دارد( يدر پ انيدانشجو نيا يرا برا ييطاقت فرسا

مورد  انيگروه از دانشجو نيادراك ا يچگونگ يابيرزشا
دانشگاه به  يآموزش طيادراك از مح. توجه قرار گرفته است

 ،يريادگيشده است كه شامل ادراك از  ميپنج بعد تقس
خود، ادراك از  يعلم ييادراك از مدرسان، ادراك از توانا

. )8آموزش است( ياجتماع طيو ادراك از شرا يجو آموزش
–و آموزش و تعامل مدرس  سيتدر يها فعاليت انيم نيادر 

 تياهم يدارا گرياز ابعاد د شيدانشگاه ب طمحي در دانشجو
  . )13است(
مطلوب با  يو رابطه اجتماع يريادگي طياز مح تيرضا

 تيدر رضا ينقش مهم يدر دانشكده پزشك گرانيد
 .)14از استرس آنها دارد( يو دور يپزشك انيدانشجو

عامل  نيمهم تر يعلوم پزشك يها از نظر استادان رشته
 يرو در برخ نياز ا. )16و15اثربخش است( يريادگيدر 

مؤثر بر ادراك مطلوب از  املعو يها به بررس پژوهش
مانند نگرش  يعوامل. پرداخته شده است يآموزش طيمح

كسب شده  يها و مهارت فيتكل ،يريادگياز  انيدانشجو
)؛ 17دارد( تأثير يآموزش طيبر ادراك آنها از مح

 نيدتريكه جد ييگرا سازنده كردياساس رو بر نيهمچن
و  جواست، فعال بودن دانش يريادگينسبت به  دگاهيد



  يآموزش طيبر ادراك مح يليتحص يها آموزش مهارت ريتأث  و همكار ييمحبوبه السادات كدخدا
 

ir. ac. mui. http://ijme  / 543/  )58( 17: 1396مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

در  ينقش مهم يريادگي يها تيشدن او در فعال ريدرگ
حالت  نيدر ا رايدارد؛ ز يآموزش طيادراك او از مح

ساختن دانش و كسب تجربه و  يدانشجو فعاالنه در پ
 طياو را با مح يرياست و درگ ديجد يها مهارت
 ينگرش بهتر شود يكرده و موجب م تر بيش يآموزش

) الزمه 19و18(باشد اشتهد يآموزش ينسبت به فضا
قدرتمند است كه  يآموزش طيمح يطراح ،ييفضا نيچن

 يشده بستگ يبه نوع آموزش طراح ياديتا اندازه ز
 يآموزش مطلوب و فراهم نمودن فرصت يبا طراح. دارد
 طيبا مح انيدانشجو يريحل مسأله و درگ يبرا
 يآموزش طينسبت به مح ينگرش مثبت توان يم ،يريادگي

در . )20(در آنها به وجود آورد يريادگي يها تيالو فع
كه دانشجو  يا به گونه يآموزش طيمح يواقع با طراح

مشاركت فعال داشته باشد و  يليتحص يها تيدر فعال
خود  ليمحل تحص يو اجتماع يكيزيف طيبتواند با مح

خواهد  يرابطه مطلوب برقرار كند، احساس ارزشمند
 يريادگي طينسبت به خود و مح يكرد و تصور مثبت

  . )21(خواهد داشت
ادراك  انيدانشجو شود ياساس،آنچه موجب م نيبر ا

داشته باشند و آن را  يآموزش طياز مح يتر نانهيخوش ب
 طيآنها با مح تر بيش ييآشنا ،كنند يابيتر ارز مطلوب

و دوران  يآموزش طيمح نياز ا نهيدانشگاه و استفاده به
در گرو  نهيو استفاده به ييآشنا نياست و ا ييدانشجو

چنانچه  گر،يد انيبه ب. است ژهيو يها مهارت يكسب برخ
آشنا شوند  يا حرفه-يليتحص يها مهارتبا  انيدانشجو

دانشگاه به شكل  يو اجتماع يكيزياز امكانات ف توانند يم
 طيمح شود يموجب م نيو ا ندياستفاده نما يبهتر

 يها مهارت. كنند يابيتر ارز بخشرا لذت يآموزش
 يضرور يها مهارتاز  يا مجموعه ،يا حرفه-يليتحص
 طيو پس از آن در مح يليتحص طيدر مح تيموفق يبرا

 يياز سو ها مهارت نيبا كسب ا انيدانشجو. است يا حرفه
بهره را ببرند  نيتر بيشخود  لياز دوران تحص توانند يم

داشته  يآموزش طياز مح يتر مطلوب ريتصو جهيو در نت

 آماده ندهيآ يا حرفه يزندگ يبرا گريد يباشند و ازسو
جلسات  يكه مبنا ها مهارت نيا نيتر مهم. )22(وندش

آمده  1 جدولاند در  پژوهش قرار گرفته نيدر ا يآموزش
تا با آموزش  ميپژوهش بر آن شد نيرو در ا نياز ا. است

علوم  انيبه دانشجو يا حرفه-يليتحص يها مهارت
كه  يمكاناتدانشگاه، ا يليتحص يآنها را با فضا يپزشك

كه به آنها  يياز آن استفاده كنند و راهبردها توانند يم
داشته باشند،  يارتباط مؤثر طيمح نيبا ا كند يكمك م
 ياثربخش يپژوهش بررس نيدر واقع هدف ا. ميآشنا كن

بر ادراك  يا حرفه-يليتحص يها مهارتآموزش 
  . است يآموزش طياز مح يعلوم پزشك انيدانشجو

  
  ها روش

 يشيشبه آزما يها پژوهشپژوهش حاضر، از نوع 
آزمون با گروه كنترل) است كه در سال  پس -آزمون شي(پ

اصفهان  يدر دانشگاه علوم پزشك 1394-95 يليتحص
 انيدانشجو يتمام پژوهش، نيا يآمار جامعه. شد اجرا
 ييو علوم غذا هيتغذ دانشكده يكارشناس اول سال

 نيا ابانتخ ليدل. بودند اصفهان يپزشك علوم دانشگاه
 رانين آموزش و مدمسؤوال يدانشكده استقبال و همكار

جلسات  يمربوطه در برگزار يآموزش يها گروه
 يها مورد نظر در رشته انيدانشجو نياز ب. بود يآموزش
 ييغذا عيعلوم وصنا ،ينيبال هيجامعه، تغذ هيتغذ يليتحص
نفر انتخاب و به  24در دسترس  يريگ نمونه قياز طر

 12) در دو گروه يروش قرعه كش به( يصورت تصادف
  . شدند نيگزيو كنترل جا شيآزما ينفر
 كنندگان بود كه شركت نيورود به مطالعه ا يارهايمع

به شركت در جلسات  ليسال اول باشند، تما يدانشجو
جلسات  يدر تمام نديداشته باشند و تعهد نما يآموزش
خروج از  يارهايمع. حضور خواهند داشت يآموزش

عدم  ايو  يمطالعه عدم حضور مستمر در جلسات آموزش
حضور در جلسات  امهبه اد كنندگان شركت ليتما

  . بود يآموزش
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 - هاي تحصيلي ارتهمپژوهش ( نيمستقل ا ريمتغ
(هر  يا جلسه 7 يدوره آموزش كي) به صورت اي حرفه

جلسات  يمحتوا يمحور اصل. ا شد) اجرقهيدق 90جلسه 
 ازيمورد ن يليتحص يها مهارتآموزش  ،يآموزش

 يو اجتماع يكيزيف طيرابطه با مح يبرقرار يدانشجو برا
خالصه  ريجلسات در جدول ز نيا يمحتوا. دانشگاه بود

  شده است:

  
  در دانشگاه اي حرفه - مهارتهاي تحصيليجلسات آموزش  يمحتوا :1جدول

 توضيحات موضوع جلسه جلسه

 اي و اهميت آن حرفه - ي تحصيليها مهارتآشنايي با دانشجويان، توضيحات كلي درباره  مقدمات 1

 ي ارتباطيها مهارت 2
مهارت آشنايي با محيط آموزشي و استفاده مناسب از امكانات آن، مهارت آشنايي با افراد 

 آنها در هنگام نيازمختلف و كمك طلبي از 

ريزي براي تحقق آنها  اي، تعهد نسبت به اهداف و برنامهحرفه-چگونگي تدوين اهداف تحصيلي ريزيمهارت تعيين هدف و برنامه 3
  ي مطالعه مؤثر، تطابق نوع مطالعه و يادگيري با نوع آزمونهامهارتآموزش ي مطالعه و يادگيريها مهارت 4

آشنايي با بعد كاربردي رشته تحصيلي، اهميت دروس عملي و آزمايشگاهي و چگونگي   مهارت تخصصي 5
 استفاده مطلوب از دروس عملي

6 
مهارت آشنايي و ارتباط با مشاغل

 تخصصي

لزوم آگاهي از آينده شغلي رشته تحصيلي، آشنايي با مراكز و مكانهاي مربوط به رشته 
 مربوطهتخصصي، گفتگو با افراد شاغل در حوزه 

 هاي كارآموزي كسب تجربه كاري در مشاغل مربوطه و لزوم استفاده مطلوب از دوره اي حرفه - مهارت شغلي 7

  
پژوهش از پرسشنامه  نيها در ا داده يبه منظور گردآور

 نيا. ) استفاده شدDREEM( يآموزش طيمح يابيارز
و همكاران در مركز آموزش  )Roff( پرسشنامه توسط راف

شده است و بر اساس آن  يطراح يدانشگاه داند يپزشك
 يآموزش طياز مح يعلوم پزشك انيادراك دانشجو توان يم

 يعلوم پزشك يها دانشگاهقرار داد و به  يابيرا مورد ارز
 يها و برنامه طيدار در مح مشكل يها تا حوزه كند يكمك م
 هيگو 50پرسشنامه شامل  نيا. )23(ابنديخود را ب يآموزش

آموزش و  طيرا از مح انياست كه ادراك و انتظار دانشجو
بعد  5و به  سنجد يم يعلوم پزشك يها دانشگاه يريادگي

سؤال و حداكثر  12شامل  يريادگيشود: ادراك از  يم ميتقس
سؤال و حداكثر نمره  11، ادراك از مدرسان شامل 48نمره 

، 32سؤال و حداكثر نمره  8خود  يعلم يي، ادراك از توانا44
، 48سؤال و حداكثر نمره  12شامل  يادراك از جو آموزش

سؤال و حداكثر  7آموزش شامل  ياجتماع طيادراك از شرا
  . 28نمره 
از كامالً  كرتيل اسيمق يپرسشنامه رو نيا يگذار نمره

سؤال 9. شود ي) انجام م0تا  4 ازيامت(موافقم تا كامالً مخالفم 
، 12، 19، 20، 21، 23، 42، 43، 46پرسشنامه (سؤاالت  نياز ا
حداكثر نمره . شوند يم يگذار ) به صورت معكوس نمره11

 اريبس طيمح يبه معنا100تا  51دامنه نمره . است 200كل 
 يبه معنا 150تا  101مشكل، دامنه نمره  يو دارا فيضع
 طيمح يبه معنا 200تا  151متوسط و دامنه نمره  طيمح
پرسشنامه مورد نظر در . در نظر گرفته شده است يعال

مترجم و دو استاد  كيتوسط  يو محمد يپژوهش محمد
 توامح ييروا نييتع يترجمه شد و سپس برا يعلوم پزشك

علوم  يها نظران رشته و صاحب ديچند نفر از اسات اريدر اخت
 دييمورد تأ راتيياز تغ يقرار گرفت و با اعمال برخ يپزشك

و در هر كدام از  يكسب نمره باالتر به طور كل. قرار گرفت
 طيتر بودن مح ابعاد پرسشنامه نشان دهنده مطلوب

به  امهپرسشن نيا ييايپا. دانشجو است دگاهياز د يآموزش
 88/0آموزش  يكل طيادراك مح يكرونباخ برا يروش آلفا

ادراك از مدرسان، ادراك از  ،يريادگيابعاد ادراك از  يو برا
و ادراك از  يخود، ادراك از جو آموزش يعلم ييتوانا
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 73/0، 71/0، 72/0، 75/0 بيآموزش به ترت ياجتماع طيشرا
  . )13(گزارش شده است 71/0و 

 در) آزمون پسو  آزمون پيشفوق در دو نوبت ( پرسشنامه
دو  پرسشنامه. و گواه اجرا شد شيگروه آزما كنندگان شركت

از شروع جلسات  شيپ در نوبت اول. گروه كدگذاري شده بود
كنندگان هر دو گروه اجرا شد و از  شركت نيو در ب يآموزش

آنها خواسته شد نام و مشخصات خود را در پرسشنامه 
داده شد كه اطالعات درج شده  نانيمشخص كنند و به آنها اطم

و  شود يدر پرسشنامه تنها به منظور انجام پژوهش استفاده م
در نوبت دوم، حدود ده روز پس از . كامالً محرمانه خواهد ماند

مجدداً پرسشنامه در مورد هر دو  يجلسه آموزش نيآخر
كنندگان خواسته شد مانند نوبت  و از شركت ديگروه اجرا گرد

 بيترت نيبه ا. ندياول مشخصات خود را در پرسشنامه درج نما
كننده با  آزمون هر شركت ها پس پرسشنامه يآور از جمع پس
  . متا شده يو آزمون شيپ
 ندياز شركت در فرا شيپ يمالحظات اخالق تيمنظور رعا هب

) با يو جلسات آموزش آزمون شيپ يپژوهش (اجرا ياجرا
 نانيبه آنها اطم. گفتگو شد يكنندگان به صورت گروه شركت

صرفاً  دهند يپژوهشگر قرار م اريكه در اخت يداده شد اطالعات
 يگريد ردف اريانجام پژوهش استفاده خواهد شد و در اخت يبرا

عالوه بر  زين ها گروه يبند پس از دسته. قرار نخواهد گرفت
 يآموزش يها گروه رانين آموزش و مدمسؤوالبا  يهماهنگ

در مورد روز و  شيگروه آزما كنندگان مربوطه، با شركت
 يا توافق به عمل آمد و به گونه يجلسات آموزش ليساعت تشك

و  يدرس ياه با كالس يشد كه جلسات آموزش يزير برنامه

  . تداخل نداشته باشد انيساعات استراحت دانشجو زين
به دست آمده با استفاده از  يها پژوهش حاضر، داده در
و  نيانگي(م يفيدر دو بخش آمار توص SPSS-20افزار  نرم

چند  انسيكووار لي(تحل ياستنباطو آمار  )اريانحراف مع
استفاده از  ليدل. شد يو بررس ليمانكووا) تحل اي يريمتغ
اثر  ل،يتحل نيآن بود كه با استفاده از ا انسيكووار ليتحل
و  شود يم ليآزمون) تعد ناخواسته (از جمله پيش يرهايمتغ

وابسته  ريمتغ يگر) رو (مداخله شيآزما ريسپس اثر متغ
  . در نظر گرفته شد 05/0 زين يسطح معنادار. شود يم يبررس

  
  نتايج
سال  انينفر از دانشجو 24پژوهش،  نيكنندگان در ا شركت

 يدانشگاه علوم پزشك ييو علوم غذا هيتغذ دانشكدهاول 
و گواه  شيآزما ينفر 12اصفهان بودند كه در دو گروه 

  . شدند نيگزيجا
 نيانگيصورت بود كه م نينمونه به ا كيدموگراف يها يژگيو

سال بود و  5/18و گواه  شيگروه آزما كنندگان شركت يسن
پسر  ينفر دانشجو 4دختر و  يدانشجو رنف 8در هر گروه 

ها  مربوط به داده يفي، آمار توصابتدادر . گرفتند يجا
 يها فرض شيپ ي) ارائه شده است؛ سپس با بررس2(جدول 

به  يآمار استنباط ،يريچند متغ انسيكووار ليمربوط به تحل
آن  جيپژوهش انجام شده كه نتا يها هيمنظور آزمون فرض

  . است داده شده شينما ريز يها جدولدر 

  
  قبل و بعد از آموزش در دو گروهآموزش و ابعاد آن  يكل طيادراك مح يفيتوص يها شاخصاريمع انحرافو نيانگيم: 2 جدول

  گروه
مرحله 
ادراك كليمحيط  تعداد  آزمون

 آموزش
  ادراك از مدرسان  ادراك از يادگيري

ادراك از توانايي 
  علمي خود

 ادراك از جو
  آموزشي

ادراك از شرايط 
  اجتماعي آموزش

  
  آزمايش

  75/16±72/3  33/28±36/5  16/19±36/4 16/22±14/6 66/26±03/4 51/121±15/19  12  آزمون پيش
  41/22±90/0  33/30±41/4  41/25±82/3 75/27±78/4 83/30±8319/6 16/125±07/22  12  آزمون پس

  
  كنترل

  08/17±74/2  58/28±05/6  16/20±24/3 83/26±78/3 58/25±65/3 11/120±58/16  12  آزمون پيش
  16/18±65/2  33/30±341/4  50/21±50/6 16/24±72/4 41/26±11/5 15/123±51/17  12  آزمون پس

  
داده شده  شينما 2 جدولو كنترل در  شيگروه آزما آزمون پسو  آزمون پيشنمرات  اريو انحراف مع نيانگيم
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ادراك  نمره نيانگيجدول، م نيا يها افتهيبر اساس . است
 بيش از شيكنندگان گروه آزما آموزش شركت يكل طيمح

 ليو آزمون تحل افزايش يافته استگروه كنترل 
تفاوت  آزمون پيشنمرات  ليبا تعد ،نشان داد انسيكووار

 طيدو گروه در ادراك مح آزمون پسنمرات  نيانگيم نيب
در مورد ابعاد . ) معنادار استP=02/0آموزش ( يكل

كه در بعد نشان داد  ها افتهي زيآموزش ن يكل طيادراك مح
كنندگان  شركتنمره  نيانگيمنيز  "ادراك از مدرسان"

و  افزايش يافته استگروه كنترل  بيش از شيگروه آزما
نمرات  لينشان داد با تعد انسيكووار ليآزمون تحل

دو  آزمون پسنمرات  نيانگيم ني، تفاوت بآزمون پيش
. ) معنادار استP=03/0گروه در بعد ادراك از مدرسان (

 ليآزمون تحل "خود يعلم ييادراك از توانا"در بعد 
، تفاوت آزمون پيشنمرات  لينشان داد با تعد انسيكووار

دو گروه در بعد ادراك از  آزمون پسنمرات  نيانگيم نيب
در بعد . ) معنادار استP=02/0خود ( يعلم ييتوانا

 ليآزمون تحل "آموزش ياجتماع طياز شرا راكاد"
، تفاوت آزمون پيشنمرات  ليعدنشان داد با ت انسيكووار

دو گروه در بعد ادراك از  آزمون پسمرات ن نيانگيم نيب
در  نيا. ) معنادار استP=01/0آموزش ( ياجتماع طيشرا
) و P=12/0( يريادگياست كه در دو بعد ادراك از  يحال

 نيب ي) تفاوت چندانP=15/0( يجو آموزش ادراك از
و  آزمون پيشكنندگان دو گروه در مرحله  شركت نيانگيم

بر اساس آزمون  گريد انيبه ب. شود ينم دهيد آزمون پس
 نيب آزمون پيشنمرات  ليو با تعد انسيكووار ليتحل
دو گروه در بعد ادراك از  آزمون پسنمرات  نيانگيم
 يتفاوت معنادار يو ادراك از جو آموزش يريادگي

  . مشاهده نشد
نمرات دو گروه با  نيدر ب ها انسيوار يهمگن فرض شيپ

 ليتحل نيا جينتا .شد يبررس نياستفاده از آزمون لو
دو گروه در  انسيدر وار يدار معنانشان داد كه تفاوت 

آموزش و ابعاد آن مشاهده  يكل طيادراك مح ريمتغ
برقرار است  ها انسيوار يفرض همگن نيو بنابرا شود ينم

نمرات در هر دو  يداشت كه پراكندگ نانياطم توان يو م
 زيآزمون باكس ن جينتا ن،يعالوه بر ا. است كسانيگروه 

  . برقرار است انسيكووار ينشان داد كه مفروضه همگن
  

  و ابعاد آن يآموزش يكل طيمداخله بر ادراك محتأثيريجهت بررس انسيكووار ليتحل جينتا:3 جدول
مجموع  منابع تغيير  متغير وابسته

 مجذورات
درجات
 آزادي

ميانگين
 مجذورات

F توان   اندازه اثر  معناداري
  آماري

  17/0  16/0  02/0  16/1 93/91 1 93/91 آزمونپيش  ادراك محيط كلي آموزش
  65/0  28/0  02/0  21/6 38/494 1 38/494 گروهيبين
          5 52/36 خطا

  06/0  01/0  69/0  16/0 01/13 1 01/13 آزمونپيش  يادگيريادراك از
  05/0  00/0  93/0  00/0 074/0 1 074/0 بين گروهي

          5 91/2 خطا
  08/0  05/0  03/0  23/0 94/18 1 94/18 آزمونپيش  ادراك از مدرسان

  38/0  16/0  03/0  11/3 43/58 1 43/58 بين گروهي
          5 78/45 خطا

  18/0  05/0  02/0  24/1 71/98 1 71/98 آزمونپيش  توانايي علمي خودادراك از
  56/0  24/0  04/0  01/5 19/118 1 19/118 بين گروهي

          5 89/8 خطا
  06/0  00/0  71/0  13/0 76/10 1 76/10 آزمونپيش  ادراك از جو آموزشي

  09/0  02/0  52/0  43/0 60/5 1 60/5 بين گروهي
          5 96/74 خطا

  17/0  03/0  04/0  54/0 45/43 1 45/43 آزمونپيش  ادراك از شرايط اجتماعي آموزش
  69/0  29/0  01/0  83/6 76/24 1 76/24 بين گروهي

          5 17/26 خطا
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 انسيكووار ليتحل جي، نتا3 جدول يها افتهيبر اساس 
، آموزش آزمون پيش يها نشان داد كه با كنترل نمره

 نيموجب تفاوت معنادار ب يا حرفه-يليتحص يها مهارت
 =P ,02/0(آموزش  يكل طيادراك مح ريدو گروه در متغ

21/6F=( ادراك از  يدرصد 28 شيموجب افزا زيو ن
در مورد ابعاد ادراك . است هآموزش شد يكل طيمح
صورت بود: با كنترل  نيبه ا جيآموزش نتا يكل طيمح

موجب تفاوت  ي، مداخله آموزشآزمون پيش يها نمره

 ،"ادراك از مدرسان"دو گروه در ابعاد  نيمعنادار ب
)03/0, P= 11/3F=( "خود يعلم ييادراك از توانا" 
)04/0, P= 01/5F=( ياجتماع طيادراك از شرا"و 

شده است و مداخله  )=P= 83/6F ,01/0("شآموز
 يدرصد 29و  24، 16 شيموجب افزا بيبه ترت يآموزش

ادراك "كه در مورد دو بعد  يدر حال. ابعاد شده است نيا
 يتفاوت معنادار "از جو آموزش ادراك"و  "يريادگياز 
  . دو گروه مشاهده نشد نيب

  
  و ابعاد آن يآموزش يكل طيشده دو گروه در ادراك مح ليتعد يها نيانگيم :4 جدول

كلي  ادراك محيط گروه
  آموزش

ادراك از توانايي علمي  ادراك از مدرسان ادراك از يادگيري
  خود

ادراك از شرايط   ادراك از جو آموزشي
  اجتماعي آموزش

  22±76/0  14/31±44/1  19/27±94/1 58/28±73/1 55/28±02/1  02/129±56/3 آزمايش
  58/18±76/0  52/29±44/1  72/19±94/1 03/23±73/1 69/28±02/1  11/114±56/3 كنترل

  
ادراك  ريدر متغ دهد ينشان م 4 جدولكه  طور همان
آموزش و ابعاد ادراك از مدرسان، ادراك از  يكل طيمح

 ،آموزش ياجتماع طيخود و ادراك از شرا يعلم ييتوانا
 يبه طور معنادار شيشده گروه آزما ليتعد يها نيانگيم

  . از گروه كنترل بوده است تر بيش
  

  بحث
علوم  انيپژوهش با هدف بهبود ادراك دانشجو نيا

 تر نانهيب نگرش خوش جاديو ا يآموزش طياز مح يپزشك
 يا حرفه-يليتحص يها مهارتآموزش  قيدر آنها از طر

 ييراهبردها يا حرفه-يليتحص يها مهارت. انجام شد
 ييبا شناسا دهند يامكان م انيهستند كه به دانشجو

خود به  يآموزش طيمحو امكانات موجود در  ها فرصت
مطلوب از آن استفاده كنند و با مجهز كردن خود  يشكل

پس از  يورود به زندگ يبرا يبه دانش و مهارت كاف
 يها مهارتپژوهش  نيدر ا. دانشگاه آماده شوند

از  يبه گروه يجلسه آموزش 7در  يا حرفه-يليتحص
) ييو علوم غذا هي(دانشكده تغذ يعلوم پزشك انيدانشجو

 طيآن بر نوع ادراك آنها از مح تأثيرشد و  دادهآموزش 

  . قرار گرفت يمورد بررس يآموزش
 يها مهارتبه دست آمده آموزش  جيبر اساس نتا

 يكل طياز مح انيبر ادراك دانشجو يا حرفه-يليتحص
سه بعد آن (ادراك از مدرسان، ادراك از  ويآموزش
آموزش)  ياجتماع طيخود و ادراك از شرا يعلم ييتوانا
 گريكه بر دو بعد د يمثبت و معنادار داشت؛ در حال تأثير

مثبت و  تأثيراز جو آموزش)  دراكو ا يريادگي(ادراك از 
اين كه بر  يپژوهش مبن نيا يها افتهي. نداشت يمعنادار

 يبر ادراك كل يا حرفه -يليتحص يها مهارتآموزش 
مثبت و معنادار دارد  تأثير يآموزش طياز مح انيدانشجو

كسب  دهند يكه نشان م ييها پژوهش يها افتهيبا 
 يليتحص طيفعاالنه در مح يريو درگ ديجد يها مهارت

 شود يم يآموزش ينسبت به فضا يموجب نگرش بهتر
پژوهش  يها افتهي نيهمچن. دارد ييسو هم) 19تا17(

است كه نشان  ييها پژوهش يها افتهي دييحاضر در تأ
كه  يا مطلوب، به گونه يآموزش طيمح يطراح دهند يم

 يو اجتماع يكيزيف طيبا مح انيموجب شود دانشجو
برقرار كنند، موجب بهبود  يبهتر طهخود راب رامونيپ

  . )21و20(شود يم يآموزش طينگرش و ادراك آنها از مح
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 نيبه ا توان يپژوهش م نيحاصل از ا يها افتهي نييتب در
سودمند  ينكته اشاره كرد كه با آموزش راهبردها

 يياز عملكرد مدرسان، توانا انيادراك دانشجو توان يم
. ديآموزش را بهبود بخش ياجتماع طيخود و شرا يعلم

 يا حرفه -يليتحص يها مهارت يريادگيبا  انيدانشجو
دانشگاه و كسب دانش و مهارت  طيحاستفاده از م يبرا

خود احساس  يعلم يينسبت به توانا نهيزم نيدر ا تر بيش
از  يتر نانهيب و ادراك خوش كنند يم دايپ يبهتر
با بهبود  نيعالوه بر ا. خود خواهند داشت يها ييتوانا

رابطه  يخود و برقرار يو اجتماع يارتباط يها مهارت
خود  يها يمؤثر با استادان، كاركنان دانشگاه و هم كالس

 ياجتماع طياز عملكرد مدرسان و شرا يادراك بهتر
در  رسد يكه به نظر م يدر حال. كنند يم دايآموزش پ

و جو  يريادگيادراك از  يعني گريمورد دو نوع ادراك د
وابسته آن كه از  شيب انيبهبود نگرش دانشجو ،يآموزش

 تهباشد وابس يا حرفه-يليتحص يها مهارت يريادگيبه 
بر . در دانشگاه است يريادگي-آموزش نديبه بهبود فرا
 & Cannon( وبليكنن و ن يريادگي ياساس الگو

Newble (انيدانشجو يريادگيبر ادراك  يعوامل مختلف 
آنها را در سه دسته  توان ياست كه م گذارتأثير

استاد  كرديدانشجو و رو يها ويژگي ط،يمح يها ويژگي
از عوامل  يا مجموعه ريز زيهر دسته ن ؛نمود يبند دسته

 شود يهم رفته موجب م يكه رو رديگ يمختلف را در بر م
 يانتخاب كرديدر رو ياريبس يفرد يها تفاوت انيدانشجو

و آموزش داشته  يريادگيو ادراك از  يريادگينسبت به 
  . باشند

ادراك از  وبليكنن و ن يريادگي يدر واقع بر اساس الگو
مختلف  عواملتأثيرو تحت  ي،چند علّت و آموزش يريادگي

از آن  تر دهيچيرو پ ني) و از ا24(است يطيو مح يفرد
آن  ياست كه بتوان صرفاً با استفاده از جلسات آموزش

 ينظر برااين اساس  گربريد انيب به. ديرا بهبود بخش
در  رييدو نوع ادراك الزم است عالوه بر تغ نيبهبود ا

دانشجو (اهداف،  يرونيب طيمح ،يفرد يها مهارتيبرخ

در . )24(اصالح شود زي) نيآموزش يها روشها و  برنامه
در مورد  انيگفت بهبود ادراك دانشجو توان يواقع م

مانند (ادراك از  يط دانشگاهيمح يها از مؤلفه يبرخ
 ياجتماع طيخود و شرا يعلم ييعملكرد مدرسان، توانا

 يعوامل فرد اي يدرون طيآموزش) وابسته به مح
 ها مهارتبا آموزش  توان يم نياست و بنابرا انيدانشجو

نگرش آنها را  ،يرفتار -يسودمند شناخت يو راهبردها
كه  يحالدر  د؛يسه نوع مؤلفه بهبود بخش نينسبت به ا

مانند ادراك از  يدانشگاه طيمح گريد يها مؤلفه يبرخ
 طيوابسته به مح تر بيش يو جو آموزش يريادگي طيشرا

 انياست و بهبود نگرش دانشجو انيدانشجو يرونيب
وابسته به آن كه از  شيدو نوع مؤلفه ب نينسبت به ا

 يباشد به بازنگر يا حرفه-يليتحص يها مهارتآموزش 
  . وابسته است يريادگيآموزش و  يرونيب طيو اصالح مح

توان در برجسته كردن  يمطالعه را م نيقوت ا نقطه
 نيا رايدانست؛ ز يا و حرفه يليتحص يها مهارت تياهم

 اريكه بس يشناخت يها مهارتدر كنار  ها مهارتدسته از 
در  ياست، نقش مهم انيمورد توجه استادان و دانشجو

 فايدانشجو ااي  و حرفه يليتحص يها يستگيكسب شا
را  يا و حرفه يليتحص يها مهارتكه  يبه طور د؛ينما يم
 يمحتوا يريادگيو  يشناخت يها مهارتتوان مكمل  يم

 يرا برا نهيبه شمار آورد و با پرداختن به آنها زم يدرس
 جاديو ا يآموزش طيدر مح انيدانشجو تيبهبود وضع

. فراهم نمود يشغل ندهيو آ يلينگرش بهتر به رشته تحص
 رانيو مد نمسؤوال يپژوهش، همكار نيا گريقوت د

كنندگان و در  مربوطه، مشاركت به موقع و مستمر شركت
قابل  يمناسب بود كه موجب برگزار يداشتن فضا ارياخت

  . شد يقبول جلسات آموزش
پژوهش  نيكه ا يتيمحدود ايپژوهش و  نيضعف ا نقطه

 نيفاصله مناسب ب تيبا آن مواجه بود عدم امكان رعا
از . آزمون بود پس يو اجرا يجلسات آموزش انيپا

سال برگزار  يانيپژوهش در دو ماه پا نيكه ا ييآنجا
 تيسال رعا انيپا التيمواجه شدن با تعط ليبه دل د،يگرد
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 يجلسه و برگزار نيآخر نيب زاز ده رو شيفاصله ب
  . نبود ريپذآزمون امكان پس

  
  گيري نتيجه

–يليتحص يها مهارتمعنادار آموزش  تأثيربا توجه به 

اين و  يآموزش طياز مح انيبر ادراك دانشجو يا حرفه
 زهيو انگ يليتحص تيرضا تواند يبهبود ادراك آنها مكه 
آموزش  شود يم هيداشته باشد، توص يرا در پ يتر بيش

سال  انيدانشجو يلياز برنامه تحص يبخش ها مهارت نيا

در كنار برنامه  ايدر نظر گرفته شود و  ياول علوم پزشك
  . به صورت كارگاه چند روزه اجرا گردد يليتحص

  
  قدرداني

ي ها گروهبدين وسيله از مسئوالن آموزش، مديران 
 ييو علوم غذا هيتغذ دانشكدهآموزشي و دانشجويان 

كه پژوهشگران را در  اصفهان يعلومپزشك دانشگاه
. اجراي اين پژوهش ياري نمودند صميمانه سپاسگزاريم
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The Effect of Academic-Professional Skills Training on Students’ 
Perception of the Educational Environment at Isfahan University of 
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Abstract 
 
Introduction: The ability of students to efficiently use the learning environment leads to a better perception 
of and proper interaction with it. The aim of this study was to investigate the effects of academic-
professional skills training on students’ perception of the educational environment.  
Methods: This quasi-experimental research employed a pretest-posttest with a control group design. The 
sample included 24 students of faculty of nutrition and food sciences at Isfahan University of Medical 
Sciences who were selected through random cluster sampling and assigned to experimental and control 
groups. The experimental group participated in 7 academic-professional skills training programs, while the 
control group received no intervention. Measurement tool was Dundee Ready Education Environment 
Measure (DREEM). Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (MANCOVA).  
Results:The means and standard deviations of posttest scores in the experimental and control groups were as 
follows, respectively. For students’ overall perception: 125/22±16/07 and 123/17±15/51 (total score=200) 
(P<0/05); for perception of instructors: 27/75±4/78 and 24/16±4/72 (P<0/05); for students’ perception of 
their own academic ability: 25/41±3/82 and 21/50±6/50 (P<0/05); and for perception of the social conditions 
of education: 22/41±0/90 and 18/2±16/65 (P<0/05). All these differences were significant. However, no 
significant difference was found between the two groups in perception of learning and perception of 
educational atmosphere.  
Conclusion:Results suggest that training of some strategic skills to students may help improve their 
perception of the educational environment so they can have a better attitude toward various academic and 
professional tasks.  
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