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 مقدمه
شغلی، تخصصیی   تبییییی  هایپیچیدگیشاید 

 هایمحیط هایپیچیدگیمحیط آموزش پزشکی یا 
یاشید ممیا  دیگب مشیبکشغلی، تخصصی   تبیییی 

 ظایف خاص   سیلهیهکه  میزمینهمحیط  یه دلیل
خاص جهت مهدمف خاص یب عهده  هایزمانکه در 

 مسیت فبدمنحصیبیهیسییار  شیودمیمفبمد گذمشیه 
(1). 

شدیم که ییا مسییداده مز  نلذم در م لین قدم یب آ
 The Dundee Ready Educationپبسشیینامه 

Environment Measure  کیییه مز مشیییهورتبین
مسیت  آموزشیی هایمحیطدر مرزیایی  هاپبسشنامه

   فبمگیبمن پبدمخییه در مین آموزشییه یبرسی جو 
 هاییبرسیییم لییین قییدم در  عنومنیییهنیییایآ آن رم 

میین گیب ه مرم یه  آموزشیییه سیسیمهای  آموزشی
دهیم تا یا دمنسین  ضعیت موجود در مین حیوزه مز 

  ییه یحی   آمدهدسیتیه  مقایسه نییایآ آموزش 
  همدکبی در میورد نقیاق قیو     هاآنگذمشین 

در رمسیای یهبیود کیدییت فهیاهای ضعف موجود 
یبدمشیه شود. ینایبمین  میسازنده هایقدم آموزشی

ین مطالعه یا هیدف تعییین دییدگاه فبمگییبمن در م
در  DREEM خصوص جو آموزشی یب مساس مید 

ص( که یکی مز رسو  )م رژمنس ییمارسیان حهب  
کشور مست منجام گبفت. تا  هایم رژمنس تبینشلوغ

ییومن یا کمک نیایآ   شناخت مشیکت  محیمیالی 
فبمگیبمن  آموزشیدر رمسیای مرتقای کیدیت محیط 

  مناسی  رم ربمحیی  هاییبنامه  منگیزش میشان، 
نمود   یه محیط میده آ  آمیوزش نا یل آمید.  مجبم

پاسی  دهید  سؤم مین پژ هش یب آنست که یه مین 
م رژمنیس  یخیش آموزشیکه یادگیبندگان، محیط 
)ص( رم چگونیه مرزییایی  ییمارسیان حهب  رسو 

 کنند؟می
مقطعی در  صور هیتحلیلی  -توصیدیدر مطالعه 

در دمنشگاه  1392-93سا  د م سا  تحصیلی نیم
پیژ هش  علوم پزشکی کبمان منجام گبدید. جامعیه

های دمخلیی، جبمحیی ندب مز دسییارمن رشیه 70رم 
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 اكرم رسول حضرت درماني و آموزشي مركز اورژانس بخش آموزشي محيط ارزيابي

 يادگيرندگان ديدگاه از تهران

 چکیده

 .است يآموزش طیمح مورد در رانيا يپزشک علوم دانشگاه( ص) رسول حضرت مارستانیب اورژانس طب ارانیدست و کارورزان نگرش يبررس :هدف و زمینه

 که( ص) رسول حضرت مارستانیب اورژانس طب دوره يتخصص ارانیدست کارورزان، آماري جامعه. باشديم يمقطع يفیتوص نوع از تحقیق روش: روش كار

 يياي پا و ي يروا يفارس  نس خه از مطالع ه، ني ا در. است شده انتخاب سرشماري صورتبه بوده، نفر 37 ،95-96 يلیتحص سال اول مسالین در هاآن تعداد
 آم اري يه اروش از ه اداده لیوتحلهي تجز ب راي. گرديد استفاده The Dundee Ready Education Environment Measure پرسشنامه
 اس تفاده اسکوئر يکا و مستقل t يلیتحل آمار يهاآزمون از هاداده استنباط براي و. است شده استفاده معیار انحراف و میانگین نمودار درصد، فراواني، توصیفي

 .گرديد

 گ روه دو نیب  يداريمعن  تف اوت و بوده 99 ± 28/1 کارورزان در و 138 ± 54/2 برابر ارانیدست گروه در يآموزش طیمح يکل ازیامت مطالعه جينتا: هايافته

 ک ه اس ت ني ا دهندهنش ان 150 ت ا101 نیب يازیامت نیانگیم( Roff &McAleer)  راف رویمکال يعمل يراهنما اساس بر ،( p= 001/0) داشت وجود
 .است شده دانسته شتریب يمنف نکات به نسبت مثبت نکات

 .باشند داشته موجود تیوضع بهبود در يشتریب تالش يآموزش زانير برنامه و رندگانیگمیتصم است الزم: گیرينتیجه

 

 DREEM پرسشنامه رندگان،یادگي ،يآموزش جو: هاكلیدواژه

11/11/89تاريخ پذيرش:               25/5/88تاريخ دريافت:   

  4/7/96   تاريخ پذيرش:    17/2/96    تاريخ دريافت: 
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دمدنید کیه ییه عمومی، کودکان   زنان تشکیل می
آ ری ر ش سبشماری منیخیا  شیدند. مییزمر جمی 

عا  عمومی پاس  می شامل مرتنامهها، پبسشدمده
حیطیه ییود  8سؤم  مخیصاصی در  50دهندگان   

ممیییاز کلیی  که ر میی   پایایی آن تأییید گبدیید.
 دهندهنشیانیه دست آمید کیه  62/90نامه پبسش

سیبپایی در  آموزشیی ضعیت نیمه مطلو  محیط 
جامعه میورد پیژ هش ییود. مز لحیات ممیییاز کلیی 

های تومنمندی مسیادمن های مورد نظب، حیطهحیطه
 ییمیار مز مبمقبت   یالینی عبصه در فعالیت ،یالینی

 ییه ییالینی غییب هایفعالیت یبمی  قت تخصیص  
 آماری تدا  . کبدند کس  رم نمبه ییشیبین تبتی 
 سیا    سین جنسییت، میغیبهای یین دمریمعنی

های ین نمبم  هیب ییک مز حیطیهمیانگ یا تحصیلی
سیبپایی مشیاهده نشید ممیا میین  آموزشییمحیط 

که دمر یود مرتباق یبمی میغیب رشیه تحصیلی معنی
  ییشیبین میانگین نمبه یه دسییارمن رشییه زنیان 

 رشیییییه دسیییییارمن ییییه مییییانگین کمییییبین
شیان نیایآ مین مطالعیه ن. مخیصاص دمشت جبمحی

 آموزشیییدمد کییه مرزیییایی دسییییارمن مز محیییط 
ر د ینایبمین منیظیار میی؛ درمانگاهی مناس  نیست

 آموزشییریزی، فهیای مندرکارمن یا یبنامیهتا دست
مناسبی رم یبمی یادگیبی هبچه یهیب فبمگییبمن در 

 (.3) ها فبمهم آ رندمین محیط
 آموزشیییبرسی مدرمک دسییارمن مز محیط های 

ییود.  دمنشگاه علوم پزشیکی تببییز هایییمارسیان
توسییط  PHEEM فبمینیید تبجمییه   ر میییی میییزمر

میبجم های یاتجبیه   یک گیب ه میخصیص منجیام 
آییم در سیه زییب  40مشیمل یب  میپبسشنامهشد. 

معیار )تدریس، مسیقت  نقش   حمایت مجیماعی( 
یین دسییارمن دمخلی جبمحی، زنان، کودکان، قل ، 

   آموزشیی، پوست   ر منپزشیکی در مبمکیز چشم
درمیانی ملزهییبم، رالقییانی، کودکیان، قلیی ، چشییم، 
پوست   ر منپزشکی در مبمکیز آمیوزش   درمیانی 
ملزهبم، رالقانی، کودکیان، سیینا ممیام رضیا، رمزی، 
نیکوکاری   مدنی توزی  شد. مییانگین نمیبه کیل 

محاسیبه شید. مییانگین ممیییاز  01/91پبسشنامه 
ه در زیب معیارهای تدریس، مسیقت  نقش پبسشنام

   31/34، 17/71  حمایت مجیمیاعی ییه تبتیی  
. یک تدیا   معنیی دمر ییین د  گیب ه یود 25/12

(   جبمحیی )مییانگین 78دمخلی )مییانگین نمیبه 
( یا سایب گب هها مشاهده گبدیید. ییین د  72نمبه 

آمیاری معنیی دمر نبیود.  مزنظیبجنس، تدیا   هیا 
مز ربف دسییارمن سا  یاالیی نسبت محیط در کل 

یه سا  پا ینی یهیب مرزیایی شد. میزمر میذکور ییین 
رم نشیان  دمریمعنیمخیلف تدا    هایییمارسیان

 (.4) دمد
تحلیلی یا مسییداده مز پبسیش  -ژ هش توصیدیپ
فهبست  صور یه سؤم  500شامل DREEM  نامه

درجه یندی شده پینآ گزینیه می در پینآ حیطیه 
یادگیبی، مسیادمن، جو آموزشی، مدرمک دمنشیجو مز 
تومنییایی علمییی خییود   مدرمک دمنشییجو مز شییبمیط 
مجیماعی خود   در چهار یخش مصیلی ییمارسییان 
هییای آموزشییی دمنشییگاه علییوم پزشییکی کبمییان 
)دمخلی، جبمحی، مردا    زنان   زمیمیان( صیور  

دسیییار  73کیار رز    63. شبکت کنندگان گبفت
یودند. مییانگین نمیبم  درک کیار رزمن مز محییط 

 ± 14/21 دسییارمن در   17/161 ±3/22آموزشی 
یییود   در مقایسییه حیطییه هییای مخیلییف  45/147

مرزیایی محیط یالینی فقط در حیطه درک دمنشجو 
مز شبمیط مجیماعی ییین د  گیب ه مخییتف معنیی 

مما  ،ت   نمبم  کار رزمن ییشیب یوددمری  جود دمش
کلی یین د   صور یهیین مجموع نمبم  حیطه ها 

گب ه تدا    جود ندمشیت. ییین ییمارسییان هیا   
یخش های مورد مطالعه نیز تدیا   آمیاری معنیی 

 (.5) دمری مشاهده نشد
ندب مز دسییارمن    116تعدمد دیگب  میمطالعهدر 

کار رزمن پزشکی شبکت کبدنید. فیبم مشخصیا  
دمنشگاه  آموزشیدمنشجویان   میزمر سنجش محیط 

سؤم  در پنآ حیطه یادگیبی،  50دمندی که شامل 
مساتید، درک مز تومنایی علمی خود، فهای حاکم یب 

  درک مز شیبمیط مجیمیاعی ییود،  آموزشیمحیط 
تکمیل شد. میانگین سنی کنندگان  توسط شبکت

 مییانگین. ییود سیا  8/25±8/2شبکت کننیدگان 
در یخش های مصلی  یالینی آموزش  ضعیت نمبم 

 حدمکثب مز 03/155±86/27 آموزشیییمارسیانهای 
 یییادگیبی حیطیه نمیبه میییانگین. ییود نمیبه 200
 55/21 ± 12/5 یییییالینی ، مسییییاتید3/8±89/35

 6/49±37/19مجیمیییییاعی شیییییبمیط مز درک   
 مز تومنیایی علمیی خود 4/82±25/93 جوآموزشی،

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             2 / 11

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-4903-fa.html


 
 
 

 

    ...رسو  حهب  درمانی   آموزشی مبکز م رژمنس یخش آموزشی محیط مرزیایی                                                  

     

 

 

http://rjms.iums.ac.ir                                                                 1396آبان  ،161، شماره 24دوره   پزشکی رازیمجله علوم 

79 

مییانگین نمیبه  ضیعیت  .یود 6/36±34/32 درک،
آموزش یالینی در دسییارمن یاالتب مز کار رزمن ییود. 

های میانگین نمبه  ضعیت آموزش یالینی در یخش
 (.6) مخیلف تدا   آماری معنی دمری دمشت

ندیییب  59مقطعیییی،  -توصییییدی در پژ هشیییی
سیییا  آخیییب مقطییی   گدیاردرمیییانیکیییار رزمن  مز

سیا  های هدیم   هشییم(، در نیمکارشناسی )تبم
 هاییخشدر  1392-93م     د م سا  تحصیلی 

دمخلییی مغییز   معصییا    گییوش   حلیی    یینییی 
 صییور یه )ص( ییمارسیییان حهییب  رسییو  مکییبم

 59در کیل،  سبشماری در مطالعه شبکت کبدنید.
دمشیند کیه کار رز گدیاردرمانی در مطالعه شبکت 

ندیییب زن  44ندیییب میییبد    15مز میییین تعیییدمد 
آمده مز دسییتمیییانگین کلییی ممییییازم  یه یودنیید.
در کیار رزمن میبد   زن مخییتف  آموزشییمحیط 
میییانگین مجمییوع نمییبم  . دمری ندمشییتمعنییی

 7/125، آموزشیآمده مز پنآ حیطه محیط دستیه
، مطلیو  آموزشییممییاز یود کیه کیدییت  176مز 

حیطییه  میییانگین ممییییاز ی شیید. همچنییینمرزیییای
حیطییه مبیییوق یییه  ممییییاز، 44مز  1/31 یییادگیبی
ممییییاز، حیطییه تییومن علمییی  36مز  3/27 مسییاتید

ممیییییاز، حیطیییه فهیییای  24مز  2/15 کیییار رزمن
ممییاز   حیطه مدرمک کیار رز مز  48مز  35 آموزشی

دسیت ممیییاز یه 24مز  1/17 شبمیط مجیماعی خود
حیطه مورد یبرسی، تنها حیطیه درک آمد. مز پنآ 

کار رز مز تیومن ییاددهی مسیاتید در سیطی یسییار 
ها در حد مطلیو  مطلو  مرزیایی شد   سایب حوزه

گب ه میبدمن   زنیان،  مزنظب آموزشیمحیط . یودند
هیای هدیت   مجبدمن   میاهتن   همین رور تبم

دمری ندمشیت. تنهیا در یبرسیی هشت تدا   معنی
میغیب جنسییت  مزنظبحوزه مساتید،  پنآ حیطه، در
 (.7) دمر مشاهده شدتدا   معنی

در د   شیزموآ محیط یمقایسه نمومپیب نیایآ
 هنشگادمدر  شیزموآ ییبنامه حصتم مخیلف یمبحله
 جو ننشجویادم کهدمد  ننشا سو د (Lund)الند 
 145کل  یهنمب   نددنمو یاییمرز مثبترم  شیزموآ
 2003مبحلییه قبلییی در سییا  یییود کییه مز  200مز 

 .(8) ییشیب یود
مسییداده شیده ییبمی یبرسیی  هاینمونهمز دیگب 
 آموزشییدر سیاییهای مخیلیف  آموزشیی ضعیت 

   (KAUKCU) مسییت کییه کییام کو  میمطالعییه
درمییانی در  آموزشیییهمکییارمنش در ییمارسیییانی 

در  آموزشیی  یه مقایسیه محییط منددمدهآلمان منجام 
   (Family Medicine) ریی  خییانومده هییاییخش

 (.9) مندپبدمخیهپزشکی  رزشی در مین ییمارسیان 
تنها یک مطالعه در رمیطه ییا دییدگاه دسیییارمن 

در خیار  مز  آموزشییم رژمنس در خصوص محیط 
کشور در هند سیان منجام شده مسیت. در مطالعیه 

، 2016  همکیییارمن در سیییا   (Chhabra)چیییایبم 
یه دسیییارمن سیا  سیوم ری   Dreemپبسشنامه 

دسیییار پبسشینامه  35م رژمنس مرم ه شد. در کل، 
 Dreemفوق رم تکمیل نمودند. میانگین کل نمیبه 

( ییود 2/146تیا  3/133)در محد ده  8/139یبمیب 
در ییین  آموزشییکه یییانگب عیالی ییودن محییط 

دسییارمن ر  م رژمنیس در ییمارسییان هنید ییود 
(10.) 

 
 روش كار

العییه مز نییوع مطالعییا  مقطعییی یییود.   مییین مط 
پییژ هش حاضییب مز نییوع توصیییدی یییود   مز لحییات 
ماهیت، کاریبدی یود. در مین مطالعه جامعه آماری 
ما میشکل مزکلیه یادگیبندگان در یخیش م رژمنیس 

درمانی ییمارسییان حهیب  رسیو   آموزشیمبکز 
ندب  37یود که یبمیب  95- 96)ص( در نیمسا  م   

 یودند.
مرتعییا  مز ر ش مطالعییا   آ ریجمیی  یییبمی
یییبمی گییبدآ ری مرتعییا  در زمینییه  میکیایخانییه

مبانی نظبی   مدییا  تحقی  موضیوع   مطالعیا  
  مرتعا  یبمی  هادمده آ ریجم  منظوریهمیدمنی 
مسیداده شد.  DREEMمز پبسشنامه   تحلیلتجزیه

یییبمی  میپبسشیینامهدر مییین تحقییی  مز یییک میییزمر 
مرتعا  مسییداده گبدییده مسیت. میین  آ ریجم 

 DREEMپبسشنامه پبسشیینامه کییه یییه مخیصییار 
نش رمهمکا   (Roff) زمن رمفتوسط سوخومنده شد 

لدی دلمللی مربی  یک پانل یینمز  1997در 
(Delphi) ین  سکاتلند تدی منده دمنشگادر دم

تاییید ر میی   پایایی مین پبسشینامه قیبت  ید.دگب
 50شیامل  ،DREEMپبسشنامه  .(11شده مست )

آییییم، در مییورد یبدمشییت دمنشییجویان مز محیییط 
 5مسیت   در نهاییت نمیبه دهیی در  شانآموزشی
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یبدمشیت مز محییط ییادگیبی، یبدمشیت مز  یحوزه
، یبدمشت مز  ضعیت آکادمیک، آموزشیسازماندهی 

  یبدمشییت مز ر میییط  آموزشییییبدمشییت مز محیییط 
بسشیینامه مییذکور . پگیییبدمیمجیمییاعی، صییور  
شد. لیکب  مز سا   گذمرینمبهتوسط ریف لیکب  

مفکار عمیومی  هایشناساییمدیبیت یخش  1939
یه عهده دمشت  میحدهمیاال رم در  زمر  کشا رزی 

هب مین ریف رم مرم ه دمد   مز دسییارمن خومسیه شد 
ممیییازی  5رم یخومنند   یا مسیداده مز مقیاس  سؤم 

 شیدیدمً"تیا  "مومفی  شیدیدمً"لیکب  که مز پاسی  
ییه میین  هاآییم، میغیب مست، پاس  دهند. "مخالف

 شیدیدمً"ییبمی  4: نمبه شوندمیصور  نمبه دهی 
یییبمی  2، نمییبه "مومفیی "یییبمی  3، نمییبه "مومفیی 

ییبمی  0  نمیبه  "مخالف"یبمی  1، نمبه "نامعلوم"
معکیوس  صیور یه. شبمیط مندی "مخالف شدیدمً"

. در مین میزمر ، نمبه ییشیب، نشیانه شدندنمبه دهی 
. حیدمکثب ممیییاز میین ییود تبمطلو نییجه مرزیایی 
 آموزشیمست که یه معنی محیط  200پبسشنامه، 
 میده آ  مست.

چون میزمر مسیداده شده مسیاندمرد یود   در مییبمن 
شده نیازی ییه تعیین ر مییی   پاییایی  سازییومی

تعییین قایلییت  منظورییهنبود، در مطالعا  قبلیی 
مرمینان آزمون مز ر ش آلدیای کب نبیاا مسییداده 

ییا مسییاد رمهنمیا مشیور   حیا یامینشده مسیت. 
مییین نظییب میشییان مز  تییأمینگبدییید   یییا تا ییید   

 .(16) پبسشنامه مسیاندمرد مسیداده گبدید

 صیور یهنیایآ حاصیله ییبمی میغیبهیای کمیی 
(   یبمی mean ± SDمیانگین   منحبمف مسیاندمرد )

. شددرصد ییان  صور یه میربقهمیغیبهای کیدی 
یبمی مقایسه  t testیبمی مقایسه میغیبهای کمی مز 

شید. مسیداده  chi-square testمیغیبهای کیدی مز 
شده گبفیه  در نظب 05/0کمیب مز  دمریمعنیسطی 

 مفییزمرنبممز  هییادمدهآمییاری   تحلیلتجزیییهیییبمی   
SPSS  گبدید.مسیداده  16 یبمیش 
 
 هاافتهي

یادگیبنییده  مرد  37در میین مطالعییه در مجمیوع 
 آموزشییمرزیایی شدند   پبسشنامه مرزیایی محیط 

در مخییار میشان قبمر گبفت. مین پبسشنامه شیامل 
گوناگون محیط  هایشاخصهدر خصوص  سؤم  50

 هایشاخصیهیود. در مرزییایی مومفقیت ییا  آموزشی
گوناگون یین مفبمد مورد مطالعه، نییایآ در جیدم   

 .قایل مشاهده مست 1-6
 ،شییودمیمتحظییه  1همانطورکییه در جیید   

درصیید مز مفییبمد مییورد  94/45یییادگیبی  یطییهدرح
 .مندنمودهمطالعه ، تدریس رم مندی قلمدمد 

نگیبش  شودمیمتحظه  2جد   همانطورکه در 
مز مفیبمد میورد مطالعیه ، نسیبت ییه  54/40 درصد

مساتید خود ، حبکت در جهت درست یوده مست   
درصیید مسییاتید خییود رم نمونییه گییزمرش  54/40
 .مندکبده

 75/65 شودمیمتحظه  3همانطورکه در جد   

 فراواني و درصد از تفسیر دريم در حیطه يادگیري -1جدول 

 درصد فراواني نگرش نسبت به يادگیري

 27 10 خیلي ضعیف
 94/45 17 تدريس ،منفي قلمداد مي شود.

 27 10 نگرش، کمي مثبت تر
 0 0 بیشتر از توقع
 100 37 تعداد کل

 
 حاصل از تفسیر دريم در حیطه نگرش به استاد 4تا  1فراواني و درصد نتايج  - 2جدول 

 درصد فراواني نگرش نسبت به مدرسین

 0 0 ضعیف
 18 7 احتیاج به بازآموزي دارد
 54/40 15 حرکت در جهت درست

 54/40 15 معلم نمونه
 100 37 تعداد کل

 
. 
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درصد مز مفبمد مورد مطالعه فهای حاکم یب محییط 
 .مندکبدهخود رم متمسدب مثبت گزمرش  آموزشی

 54 شییودمیمتحظیه  4همانطورکیه در جید   
رم  شبمیط مجیمیاعی خیوددرصد مفبمد مورد مطالعه 
 .مندکبدهخیلی ید نیست گزمرش 
مکثبیت  شودمیمتحظه  5همانطورکه در جد   

محساس عدم موفقیت رم  54/40مفبمد مورد مطالعه 
مز مفیبمد  کدممهیچمست  ذکبشایان. مندکبدهگزمرش 

در حیطه تومنایی علمیی معیمیاد ییه ندیس رم ذکیب 
 .مندکبدهن

میییانگین نمییبه دریییم در سییه حیطییه نگییبش 
   نگیبش تومنیایی آموزشییمجیماعی، نگیبش جیو 

علمی در کار رزها یه مقدمر معنادمری مز دسیییارمن 
کمیب مست. یین نگیبش کیار رزمن   دسیییارمن در 

   آموزشییجایگیاه مجیمیاعی، محییط  هایحیطه
 دمریمعنیتومنایی علمی خود ، مدر مجموع مخیتف 

در همیه میین  کهرورییه (= 001/0p)  جود دمرد
میانگین نمبه دسییارمن ییشیب مز کار رزمن  هاحیطه
 .یاشدمی

 

 
 گيرینتيجهبحث و 

مز مطالعییه مییا ممییییاز کلییی  آمدهدسییتیهنیییایآ 
 ± 54/2رم در گب ه دسییارمن یبمیب  آموزشیمحیط 
یییود کییه  99 ± 28/1  در کییار رزمن یبمیییب  138

 001/0یین د  گب ه یبقبمر ییود ) دمریمعنیتدا   
p=  عملیی که یب مساس رمهنمیای  دهدمی(. نشان

مییییییانگین  (Roff)  رمف  ((McAleerمکیییییالیب 
میین مسیت  دهندهنشیان 150 تا 101ممییازی یین 

نکا   "دسییارمن مزنظب آموزشیکه  ضعیت محیط 
دمنسییه  "مثبت نسبت یه نکا  مندی ییشیب مسیت

گبچه یب رب  همین رمهنما نمیبه زییب  .شده مست
مز مشیکت  در  میمجموعیهیه معنی  جیود  100

محیط آموزشی مست مما یا توجه ییه میبزی ییودن 
نمیبه  شیودمی گیبینییجیه رورکلیییهمین نمیبه 

مرزیایی مخیصاص دمده شده یه مین محییط توسیط 
کلیه یادگیبندگان یه مین موضوع داللیت دمرد کیه 
گبچیییه مشیییخص مسیییت کیییه یبنامیییه رییییزمن   

 فضاي حاکم بر محیط آموزشيحاصل از تفسیر دريم در حیطه نگرش به  4تا  1فراواني و درصد نتايج  -3جدول 

 درصد فراواني ديدگاه نسبت به فضاي حاکم بر محیط آموزشي

 0 0 محیط وحشتناک
 29 11 مسائل زيادي نیاز به تغییر دارد.

 75/56 21 اتمسفر مثبت
 51/13 5 در مجموع، احساس خوب

 100 37 تعداد کل

 
 حاصل از تفسیر دريم در حیطه نگرش به شرايط اجتماعي خود 4تا  1فراواني و درصد نتايج  – 4جدول

 درصد فراواني ديدگاه نسبت به شرايط اجتماعي خود

 0 0 بدبخت
 27 10 جايگاه خوبي نیست

 54 20 خیلي بد نیست
 18 7 از لحاظ اجتماعي خیلي خوب

 100 37 تعداد کل

 
 حاصل از تفسیر درم در حیطه توانايي علمي خود 4تا  1فراواني و درصد نتايج  - 5جدول 

 درصد فراواني توصیف دسته بندي بر اساس امتیاز

 54/40 15 احساس عدم موفقیت
 43/32 12 نگرشهاي خیلي منفي

 27 10 احساس وضعیت متمايل به مثبت
 0 0 اعتماد به نفس

 100 37 تعداد کل

 
 
 
 
 
 

 مالحظه مي شود اکثريت افراد مورد مطالعه 5همانطورکه در جدول 
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مین سیسیم در مسیب درست قبمر  گیبندگانتصمیم
دمرند مما تا رسیدن یه نییجه مطلو  رمه روالنی در 

 یه ساخیارهای سنیی یایستمیپیش ر ی دمرند   
  مطایقت یا نظام آموزشی  هادمنشگاه  مدرن سایب 

خود توجه ییشیبی نشان دهند. یخش م رژمنیس مز 
حساس    یژه هب ییمارسییان محسیو   هاییخش
  آموزش یالینی دمنشجویان در مین یخیش  شودمی

در  مزآنجاکییه یبخییوردمر مسییت. می یییژهمز مهمیییت 
زش شبمیط یحبمنی م رژمنس دمنشجویان در حا  آمو

هسیند همومره یاید شبمیط موجود   حاکم یب میین 
محیط مورد مرزیایی   پایش قبمر گیبد تا در صور  
لز م یبمی مرتقاء آن مرتعا  کافی در مخییار یبنامه 

 قییبمر گیییبد. آموزشییی گیبندگانتصییمیمریییزمن   
که توسط فبهمنید    میمطالعهمست در  توجهقایل

همکارمن در یخش م رژمنس دمنشگاه علیوم پزشیکی 
تهییبمن یییا مسیییداده مز پبسشیینامه دریییم در یییین 

 در ریو مینیبنیی کیه  156کار رزمن منجام گبفت 
د ماه در مین یخش مشغو  آمیوزش یودنید ممیییاز 

محاسبه نمودند که مشیایه  134رم  آموزشیمحیط 
ه   مشییخص نیییایآ مرزیییایی مطالعییه حاضییب یییود

 هییامرزیاییماهیییت کییار در م رژمنییس یییب  گییبددمی
 هایدمنشییگاهیییوده   نیییایآ یکسییان در  تأثیبگییذمر

(. در مطالعیا  12مسیت ) یینییپیشقایل  ربمزهم
علیوم  هایدمنشیگاهقبل مشاره شیده مسیت کیه در 

سینیی  صور یهپزشکی که دمنشجو محور نبوده   
ییوده    120ییب ز معموالًمین ممییاز  شوندمیمدمره 

که یه نقطه نظبم   تبمدرن هایدمنشگاههمومره در 

مین ممیییاز  شودمیدمنشجویان ییشیب مهمیت دمده 
 (.14   13ییشیب   یاالتب محاسبه گبدیده مست )

مییدرنی ماننیید  هایدمنشییگاهمثییا  در  روریییه
 8(   دیگیبی در 13دمنشکده پزشکی در یبییانییا )

( ییا 14در ییبمنگام منگلسیان ) آموزشیییمارسیان 
منجام شده یود ییه  DREEM مسیداده مز پبسشنامه

 آمدهدسیتیه 139   124تبتی  مییانگین ممیییاز 
مثبت ییشیب در  آموزشینکا   دهندهنشانیود که 

مست کیه در  آموزشیمقایل نکا  مندی آن محیط 
مدرن ییب  آموزشیتایید مین مطل  که ساخیارهای 

مسیت صیحه  تأثیبگیذمررضایت فبمگیبمن مز محیط 
مز دالیل دیگب ممکن مسیت قیدمت میین  گذمردمی

  توجییه  یییژه یییه محیییط  آموزشیییسیسیییمهای 
مهییم، مرزیییایی    مؤلدییهیییک  عنومنیییهآمییوزش 

مصتحا  منجام شده آن در رو  سیالیان میمیادی 
یاشد. مطالعا  ملهزیمی   همکارمن که ییه مقایسیه 

هم  مندپبدمخیهیین مدمرس پزشکی مدرن   سنیی 
 (.16) کندمیرم تایید  هافبضیهمین 

مییورد یبرسییی نگییبش یییه مسییاتید  دیگییب حییوزه
پزشکی ر  م رژمنس مست که در هیب د   هایگب ه

 دهندهنشییان رزمن   دسییییارمن گییب ه نگییبش کییار
. ییه نظیب یاشیدمیحبکت مساتید در جهت درست 

در میین حیوزه نییایآ  آمدهدسیتیهنییایآ  رسدمی
قایل قبولی مست ممییاز مخیصیاص دمده شیده  کامتً

  ممییییاز  8/23یییه مییین حییوزه توسییط کییار رزمن 
ییوده  7/30مخیصاص دمده شده توسیط دسیییارمن 

 مست.

 مقايسه میانگین و انحراف معیار حیطه هاي مختلف دريم در دو گروه کارورز و دستیار - 6جدول 

 Pارزش  انحراف معیار میانگین تعداد  

 *001/0 27/0 3/18 21 کارورز جايگاه اجتماعي

 25/1 8/21 16 دستیار 

 *001/0 48/1 29/27 21 کارورز محیط آموزشي

 91/0 5/28 16 دستیار 

 *001/0 71/0 3/15 21 کارورز علمي خودتوانايي 

 04/1 4/29 16 دستیار 

 64/0 28/0 8/23 21 کارورز اساتید

 81/0 7/30 16 دستیار

 28/0 41/1 1/30 21 کارورز يادگیري

 79/0 7/29 16 دستیار

 *001/0 28/1 99 21 کارورز کل

 54/2 138 16 دستیار 
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یاالتبین میزمن مومفقت مبییوق در مطالعه حاضب 
  پس مز  "یبخوردمر یودن مساتید مز دمنش کافی"یه 
ییوده مسیت مز  "صبور یودن مساتید یا ییمیارمن"آن 

هدف غایی تمام مساتید محییبم تیتش  آنجایی که
یبمی میجاد تعامل مناس  یا فبمگییبمن   ملگیو قیبمر 

 گیبددمیلذم مشیخص  یاشدمیگبفین یبمی میشان 
همه مساتید خود یالدطبه در حا  یبرسیی  حیماًکه 

  مرزیایی جهت رسیدن ییه میین هیدف هسییند   
نیایآ مطالعه موج  دلگبمی آنان خومهید ییود. در 
مین رمسیا، کمییبین مییزمن مومفقیت فبمگییبمن در 

دیکیاتور یودن "مبیوق یه  آموزشیخصوص محیط 
فبضییه  مؤییدذکب گبدیده مسیت کیه ییاز  "مساتید
وف  مساتید یبمی رسیدن یه جایگیاه مسییاد تتش م

کیه توسیط دکییب  میمطالعیه در یبتب خومهد ییود.
  همکیییارمنش در ییییین کیییار رزمن  زمدهکوهپاییییه

ص( منجام رسو  )ییمارسیان حهب   گدیاردرمانی
حیطیه مطلیو   هب پینآدمدند  قیی  ضعیت کلی 

مرزیایی گبدیده مست میین مرزییایی در حیوزه تیومن 
ید یسیار مطلو  تلقی گبدییده مسیت یاددهی مسات

مطلیو  مسیاتید در  آموزشیکه یازهم تایید یب جو 
(. گدیاردرمانی) یاشدمیمین ییمارسیان یا فبمگیبمن 

دمنشگاه  م رژمنسدر مطالعه دکیب فبهمند در یخش 
نمبه مین حیطه یسیار نزدیک یه  83/31تهبمن نیز 

نمبه کسی  شیده در فبمگییبمن در دمنشیگاه علیوم 
دمنشجویان پزشیکی    (.12) یاشدمیزشکی میبمن پ

 هایموقعیتدسییارمن هب چه ییشیب یا ییمارمن در 
م رژمنسی در کنار مساتید یا تجبیه فعالیت نمایند مز 

 شییوندمیمعیمییاد یییه ندییس ییشیییبی یبخییوردمر 
 آمییوزش یییالینی م رژمنییس(.حیییدری   همکییارمن )
در  آموزشییمعمیو  نقیاق ضیعف   قیو   رورییه

تحقیقاتی مسییمب مشیخص  هایمرزیایی   هاپایش
ییا هیدف نظبسینجی  می کیهمطالعیهدر . گبددمی

کار رزمن مز  ضعیت آموزش در یخش م رژمنیس د  
دمنشیگاه علیوم پزشیکی شییبمز ییمارسییانی مبکز 
محیمالی    آموزشییبربف نمودن نومقص  منظوریه

ییا مسییداده مز چیک    مندنظام ریزییبنامهتد ین 
ربمحی شده، مورد سؤم  قیبمر  خود ساخیه یسییل

گبفیند. میزمن رضاییمندی کار رزمن مز آموزش در 
نمییازی   شییهید  هایییمارسیییانیخییش م رژمنییس 

فقیهی شیبمز در حید میوسیط ییود. نظیب مکثبییت 

کار رزمن یب  جود نقص در آموزش مساتید یب یالین 
 تئوری یود. هایآموزش  کدایت 

متمسدب  آموزشیمحیط  م یبدر حوزه فهای حاک
حاکی مز متمسدب مثبت  آمدهدستیهنیایآ  آموزشی

در هب د  گب ه مست. گبچیه ممیییاز میین حیوزه در 
 ضییعیت کنییونی یهیییبین حالییت ممکیین یعنییی 

نیسیت لییکن  "محساس کلیی در مجمیوع خیو "
 آموزشیمز جو  مکثب مفبمدمین مست که  دهندهنشان

در مین  هاآنرضایت نسبی دمشیه   یبتبی محساس 
حوزه ییشیب یه سمت مثبیت مسیت   کیار رزمن ییا 

  دسییارمن هم ییا مخیصیاص  3/29مخیصاص نمبه 
که در کیل ییه متمسیدب  منددمدهنشان  33/28 نمبه

 آموزشی نظب مثبیی دمرند.
 دهندهتشیکیل زیبمجموعهمخیلف  هایحوزهدر 

ساس مجیمیاعی نییجیه محیط آموزش در مورد مح
 ض  خیلی  "مین مست که دهندهنشان آمدهدستیه

. در مین حوزه کیار رزمن مییانگین نمیبه "ید نیست
رم ییه خیود  8/21  دسییارمن میانگین نمبه  3/18

مسیت کیه  هایحوزه. مین یکی مز منددمدهمخیصاص 
مخیتف آماری معنادمری یین کار رزمن   دسییارمن 

آمییاری نحییوه پاسییخدهی یییه   جییود دمرد. یبرسییی
هم در عین تشایه زیاد مخیتفا  موجود رم  هاگزینه

محسیاس مجیمیاعی  مزآنجاکیه .دهیدمیهم نشیان 
یسییاری  هایمؤلدیهیوده    میپیچیدهیسیار مقوله 

علیت  دقیقیاً تیومننمی منددخیلآن  گیبیشکلدر 
یادگیبنیدگان رم تبییین کیبد  د  گب همخیتف یین 

جهییت یبرسییی ییشیییب  میمطالعییه تومنییدمیلیییکن 
 آن رم هایسبن  ضعیت مجیماعی حاکم یب گب ه   

جسیجو کبد   در صیور  ممکیان تغیییبم  الزم رم 
 میجاد نمود.

محسییاس دمنشییجو نسییبت یییه خییود در محیییط 
نمیبه    3/15آکادمیک نمبه کار رزمن یه کار رزمن 

ربی   ؛ کهیوده مست 4/29دسییارمن در مین حوزه 
 عنومنیییه 16-9مهنمییای مییین پبسشیینامه ممییییاز ر

خیلی مندیی ییبمی کیار رزمن   ممیییاز  هاینگبش
محساس  ضعیت میمایل یه مثبت  عنومنیه 17-24

یبمی دسییارمن در نظب گبفیه شده مست. مین حوزه 
که مز مهمیت ییاالیی در نییایآ  مومردی مستهم مز 

مین تحقی  یبخوردمر مست زیبم هیدف مصیلی ییک 
علمییی  هییایتومنایییییاال یییبدن  آموزشیییحیییط م
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دمنشجویان مست. مین حوزه در د رمن دسییاری که 
مست مهمیت مهاعدی خومهد  تبتخصصی هاآموزش
مخیصاص دمده شده توسط کیار رزمن  یازممی دمشت.
 137  ممییاز مخیصاص دمده شده یه دسییارمن  99

 دهندهنشییان آمدهدسییتیهیییوده مسییت کییه نیییایآ 
مسیت. هیدف  "محساس  ضعیت میمایل یه مثبت"

علمیی  یه ندیسنهایی مز آموزش یاید میجاد معیماد 
در یادگیبندگان یاشد که یهیبین حالت ممکین در 
نیایآ مین پبسشینامه مسیت. نییایآ مطالعیه نشیان 

مساتید هنوز تا نیل  شا بهییعلیبغم تتش  دهدمی
نییجیه  یکنلی یه میین هیدف فبصیت ییاقی مسیت.

رمسیای درست تتش  دهندهنشانایل یه مثبت میم
  یا کمی تجبییه ییشییب   جیا مفییادن  هاستگب ه

دیگب یا رشییه  هایرشیهرشیه   آشنایی مجیماع   
 آموزشییپزشکی ر  م رژمنس   یهبود یسییبهای 

کلینیکی الزم رسییدن ییه  ضیعیت نهیایی د ر مز 
 منیظار نخومهد یود.

ممییییاز  حییوزه نگییبش یییه تییدریس   یییادگیبی
مخیصاص دمده شده در مین حوزه توسط کیار رزمن 

 ؛ کییهیاشییدمی 7/29  توسییط دسییییارمن  1/30
یادگیبندگان مین حوزه  یه ندسمعیماد  دهندهنشان
 تییومنمی یبرسییی مییین نیییایآ یییه توجییه یییا مسییت
 م رژمنیس در آمیوزش زمینیه در ییشیب ریزییبنامه
 سیطی مرتقا در رم معنادمری مثبت تأثیبم    نموده
 مناسی    موق ییه مقیدمم   گیبیتصیمیم   علمی

 ییمیارمن ییا مومجهیه هنگام در پزشکی دمنشجویان
 یاشد. دمشیه م رژمنسی خدما  نیازمند
نگییبش مجیمییاعی، نگییبش جییو  هییایحوزهدر 

آموزشییی   نگییبش یییه تومنییایی علمییی یییب مسییاس 
پبسشنامه دریم یه مقیدمر معنیادمری تدیا   ییین 

ار رزمن   دسییارمن   جیود دمرد مییانگین کنگبش 
 ،46 ،35 ،32 ،29 ،28 سیؤمال نمبه دسییارمن در 

-28 سیؤمال مز نمبه کار رزها یاالتب مست کیه  47
 48-47مبیوق هسیند یه حیط تومنایی علمیی  29

مبییوق ییه  35-32مبیوق یه جایگیاه مجیمیاعی   
 .(>05/0p) محیط آموزش مست

ییب  آموزشیییب مساس مرزیایی مشخصا  محییط 
مقطی  تحصییلی،  یبحس مساس نظبم  فبمگیبمن 

در یییین کییار رزمن، یییاالتبین مومفقییت مبیییوق یییه 
تشوی  شدن ییبمی "  سپس  "دمنش کافی مسیاد"

مومفقیت  تبینپیایینیود    "حهور فعا  در کتس
عدم لذ  مز "   "دیکیاتور یودن مساتید"مبیوق یه 
عنیومن شید. در ییین  "دلییل خسییگی آموزش یه

دمنش کافی "دسییارمن، یاالتبین مومفقت مبیوق یه 
   "آماده شدن یبمی حبفیه آینیده"  سپس "مسیاد
تحقیییب شییدن "مومفقییت مبیییوق یییه تبینپییایین

دیکیییاتور "  سییپس  "دمنشییجویان توسییط مسییاتید
در د ره دسییاری تدریس  مصوالًیود.  "یودن مساتید

یوده   یادگیبی ییشیب مز ربیی   کمیب مسیاد محور
ییالینی ییا  یبخیورددسییارمن سا  یاالتب   در ری 
همچنین  پذیبدمیییمارمن   زیب نظب مساتید منجام 

که یا ییاال رفیین تجبییه   درک  دهدمیمین نشان 
شده   یه  تبمعقو  هانگبش محیماالًشبمیط موجود 

ممکین مسیت  هبچنید .شیودمی تبنزدییک مقعیت 
یاشید. مز لحیات  میؤثبمفزمیش سن   پخیگیی هیم 

مز  آمدهدسیتیهدموگبمفیک تدا   میانگین نمبم  
یادگیبندگان مبد   یادگیبنیدگان زن نییز معنیادمر 

( 17نبود   مین نییجیه ییا نییایآ مطالعیه فییدلما )
(Fidelma) ( 18  یاسو )(Bassaw)  مغیایب  دمرد

نمیبم   مؤنی یان زیبم در مین د  مطالعیه دمنشیجو
یهیبی نسبت ییه دمنشیجویان میذکب ییه  ضیعیت 

 دمده یودند. آموزشی

آمییاری منجییام شییده ضییبی   هاییبرسیییدر 
همبسییییگی معنیییادمری ییییین سییین   نمیییبم  

که  دهدمینیامد   مین نشان  یه دست آمدهدستیه
در مین د رمن تحصیلی که مکثب مفبمد در دهه سیوم 
  یا در دهه چهارم زنیدگی خیود هسییند نگیبش 

سن نخومهد یود   چون یین مفبمد  تأثیبتحت  هاآن
سییا  هییم مخیییتف  25سییا    زیییب  25یییاالی 

میغییب سین  رسدمی یه نظبمعنادمری  جود ندمرد 
 کننیدهتعیین آموزشییخیلی در نگبش یه محییط 

 ت.نیس
 

 پژوهش هایمحدوديت
محد دیت مهم مین مطالعه جامعه آماری کوچک 
موجییود در کشییور مسییت زیییبم مییین رشیییه یسیییار 

در مورد مین محد دیت شاید یهیب ییود ییا  نوپاست.
تخصیص زمان ییشیبی یه مین تحقیی  نظیب مفیبمد 

 .نمودیممیییشیب رم کس  
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 پيشنهادات
پژ هش، پیشینهادهای زییب  هاییافیهیا توجه یه 

 :گبددمیمرم ه 
 حوزه فبمگیبمن در ندسمعیمادیهیبمی مفزمیش  .1
د ره  مز شییب عقبییل  شییودمیادگیبی توصیییه ییی

مثیل  آموزشیی هیایکتسقالی   مقدمما  الزم در
 گبدد. ها مجبمآنعملی یبمی  هایکتس کارگاه  

یهیبمسیت ییبمی  آموزشیییبمی یهبود محیط  .2
میؤثب مرتباری  هایمهار  هایکارگاه ،مساتید گب ه

 .یبگزمر گبددییمارمن  دمنشجویان   یا
یییه نگییبش کییار رزمن یییه شییبمیط  یییا توجییه .3

 تیمیی   کیار هایکتس گبددمیمجیماعی توصیه 
 .یبگزمر گبددجدمگانه  صور یهمرتباق جمعی 

یبمی مفزمیش تومنایی علمی دمنشجویان توصیه  .4
( )نحوه آموزش  مرزشییایی آموزشیمهدمف گبددمی
 درمخییارآنها قبمرگیبد. آموزشیمزهبیبنامه  قبل
آموزش در م رژمنس نیاز یه توجیه  ییژه تیبی  .5

دمرد که یبنامیه رییزمن   تصمصیم گیبنیدگان میین 
مطالعا  ییشیبی در مین زمینه رم  یایستمیحوزه 

 کلید یزنند.

مطالعیا  میومزی در میورد  شیودمیپیشنهاد  .6
منجیام پذیبفییه   نییایآ  آموزشییدیگب  هایمؤلده
یا مطالعه موجود مورد آنیالیز قیبمر یگییبد تیا  هاآن

عملی  هایسبن ییومن مز تحلیل های منجام شده یه 
 دسیبسی پیدم کبد. آموزشیدر یهبود محیط 

نیایآ مین مطالعیه ییا نییایآ  شودمیپیشنهاد  .7
مصاحبه هیای ر در  ییا دسیییارمن تلدیی  شیده   

یا تلدیی  میین د  شیدافیب  آموزشیحیط  ضعیت م
 شود.
 آموزشییمحییط  هایمؤلدیهکلی همه  روریه .8

جییای یهبییود   پیشییبفت دمشیییه   تییتش در مییین 
 رمسیا هبگز کافی نخومهد یود.

مرتقیای  منظوریه آموزشی هایکارگاهیبگزمری  .9
 مهار  های یاددهی  یادگیبی.
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Abstract 
Background: Surveying the attitude of interns and emergency medical assistants of Hazrat 

Rasool hospital in Iran about its educational environment. 

Methods: The research had cross-sectional descriptive method. The statistical population 

included all interns as well as all emergency medical assistants of Hazrat-e-Rasool Hospital 

in the 2017 first semester of whom 37 samples were selected by census. In this study, the 

Persian version of the DREEM questionnaire was used. Descriptive statistical methods such 

as frequency, percentage, mean graph and standard deviation and analytical statistics such as 

t-test and Chi-square were used to analyze the data. 

Results: The results of study showed that the overall score of the educational environment in 

the group of assistants was 138.52 and in interns was 99±1.28, which had a significant 

difference between the two groups (p= 0.001). According to McAleer and Rough's Practical 

Guide, the average between 101 and 150 indicates that positive points were more than 

negative. 

Conclusion: Decision makers and educational planners need more effort to improve the 

status quo. 

  

Keywords: Learning atmosphere, Learner, Dreamweaver questionnaire 
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