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 مقدمه
 آن هر معنای به (educational environment) آموزشی محیط 

 گیرد می صورت دانشگاه یا دانشکده مؤسسه، کالس، در که است چیزی

 دانشجویان تعامل ها، ساخت زیر درباره درک یادگیری، فرصتهای شامل و

( 2, 1) است مرتبط فاکتورهای دیگر و اساتید مهارت و نگرش یکدیگر، با

 نشاط و انگیزه پیشرفت، فعاالنه، مشارکت موفقیت، در همگی که

 در(. 2, 1) دارند نقش پیراپزشکی های رشته کارشناسی مقطع دانشجویان

 که( 9) است یادگیری در اصلی فاکتورهای از یکی آموزشی محیط واقع

 به(. 4) دهد می قرار تاثیر تحت را بودن خوب حس و دانشجویان رفتار

 تحصیلی، پیشرفت ، علمی فعالیتهای باید آموزشی محیط آل، ایده طور

 حس همزمان طور به  و داده پرورش را انتقادی تفکر و سالم رقابت

 محیط رو این از(. 1) نماید تشویق نیز را پشتیبانی و همکاری دوستی،

 طول در یادگیری تجربه ارزیابی برای اصلی های مؤلفه از یکی آموزشی

 است پیچیده امری محیطی چنین ارزیابی البته(. 0) است تحصیلی دوره

 می نظر به دیگر سوی از و است مختلفی ابعاد شامل سو یک از زیرا ،(1)

 اندازه قابل مستقیم طور به که دارد نظری ساختاری آموزشی محیط رسد

 تجربیات در تواند می آموزشی محیط که است حالی در این. نیست گیری

 های ویژگی دیگر از(. 1) شود ارزیابی و کرده تظاهر دانشجویان درک و

 تغییر تواند می ، گیری اندازه قابلیت بر عالوه که است آن آموزشی  محیط

 نیز ویژگی این(. 7) بخشد بهبود را آموزش فرایند و محیط کیفیت و یابد

 در نخست گام قدرت، و ضعف نقاط یافتن زیرا. است اهمیت حائز بسیار

 و آموزشی محیط توسعه آنها هدف که است هایی استراتژی طراحی

 آموزش جهانی فدراسیون(. 1) است مطلوب استانداردهای به رسیدن

 ارزیابی های عرصه مهمترین از یکی را آموزشی محیط ارزیابی پزشکی،

 محیط مستمر ارزیابی زیرا. داند می پیراپزشکی و پزشکی آموزش برنامه

 که شود می هایی زمینه بهبود سبب ها دانشکده و مؤسسات آموزشی

 (.3) شوند می تقویت نیز بهتر های زمینه و هستند توجه نیازمند

 هستند (learning process)یادگیری فرآیند اصلی ذینفعان دانشجویان

 ادعای گونه هر تأیید در اصلی نقش آنها از (feedback) بازخورد و

 در ساکن فرد عنوان به دانشجو(. 15) دارد آموزشی برنامه در موفقیت

 محیط از او (perception) درک این و کند می تجربه را محیط کالس،

 درک بنابراین(. 11) دهد می شکل او  (behavior)رفتار به که است

 میزان و آموزش اثرات و نتایج بینی پیش برای آموزشی محیط از دانشجو

 دسترسی آزاد                                                             مقاله پژوهشی اصيل

 نگرش درباره بازخورد دریافت. گیرد می صورت دانشگاه یا دانشکده کالس، در که است چیزی آن هر معنای به آموزشی محیط زمينه و هدف: 

 کارشناسی  مختلف های رشته دانشجویان نگرش مقایسه مطالعه، این از هدف. است آموزشی محیط ارزیابی های مؤلفه مهمترین از یکی دانشجویان

 DREEM (Dundee Ready Education پرسشنامه فارسی نسخه از استفاده با آموزشی محیط درباره اهواز توانبخشی علوم دانشکده

Environment Measure )بود. 

 کاردرمانی و شناسی شنوایی گفتاردرمانی، فیزیوتراپی، کارشناسی چهارم و سوم سال دانشجوی 197 مقطعی - توصیفی ی مطالعه این در روش بررسی: 

 255 آن نمره  حداکثر و است حیطه 1 دارای پرسشنامه. کردند تکمیل را DREEM  پرسشنامه بودند، تحصیل به مشغول 31-1937 دوم نیمسال در که

 و  SPSS 18 افزار نرم از استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه. است تر مثبت نگرش و تر مطلوب آموزشی محیط بیانگر بیشتر نمره ابزار، این در. است

 .شد  انجام  طرفه یک واریانس آنالیز پارامتری آزمون

 طرفه، یک واریانس آنالیز آزمون با ها حیطه نمره میانگین مقایسه.  بود 195 از باالتر مطالعه مورد های رشته تمامی برای پرسشنامه کلی نمره ها: یافته

 و شناسی شنوایی رشته کلی نمره بین را معناداری ،تفاوت Tukey تعقیبی آزمون. نداد نشان مختلف های رشته بین را معناداری آماری تفاوت

 .نشد مشاهده سوالی هیچ برای 2  از کمتر نمره  میانگین (. P=521/5)داد نشان گفتاردرمانی

 نگرش و دارد قرار مطلوب وضعیت در دانشکده این آموزشی محیط ها، رشته تمامی برای 125 از بیشتر کلی نمره کسب به توجه با گيری: نتيجه

 .است بیشتر توجه نیازمند  دانشجویان کننده ناامید تجربیات و خستگی اساتید، بودن محور خود مناسب، حمایتی نظام عدم. است مثبت دانشجویان

 .دانشجویان دیدگاه آموزشی، محیط ، DREEM پرسشنامه واژگان کليدی:

 99 تا 29 صفحات ،33بهار  ، 91 شماره ،79 یدوره و همکاران.اورکی فر   در علوم پزشکیمجله توسعه آموزش 
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 33 ، بهار13ی ، شماره31ی ی آموزش در علوم پزشکی، دورهی توسعهمجله

 دانشجویان، فرهنگی زمینه در تفاوت(.  15) شود می برده کار به یادگیری

 کیفیت و دانشجویان انتظارات ، آموزشی برنامه امکانات، بودن دسترس در

(. 12) گذارد می تاثیر آموزشی محیط از دانشجویان درک بر دانشکده

 مختلفی های روش از پیراپزشکی و پزشکی های رشته دهندگان آموزش

 می استفاده آموزشی محیط از دانشجویان نگرش و درک بررسی برای

 DREEM (Dundee Ready پرسشنامه میان آن از که. کنند

Education Environment Measure ) محیط ساده گیری اندازه 

 گیری اندازه برای اختصاصی و مناسب ابزاری عنوان به(  دریم  آموزشی

 بر بنا و( 1) داشته گسترده کاربرد گذشته، دهه دو در آموزشی محیط

 پایایی و روایی با ابزار ترین جامع پرسشنامه این مروری، مطالعه آخرین

 است پزشکی علوم های دانشگاه در آموزشی محیط ارزیابی برای مناسب

 25 در حداقل و است شده ترجمه مختلف زبان 1 به تاکنون که ،( 19)

  تشخیص برای پرسشنامه این(. 19) است گرفته قرار استفاده مورد کشور

(diagnosis)  درسی ی برنامه مشکالت (curriculum)  بخشی اثر و 

 محیط به نسبت واقعی محیط تفاوت شناسایی نیز و آموزش در تغییر

 اختیار در را ارزشمندی اطالعات تواند می که رود می کار به مطلوب

 در  DREEM پرسشنامه همچنین،(. 11) دهد قرار مربوطه مسئوالن

 یکدیگر، با ها دانشکده ی مقایسه مثل مختلفی اهداف با متعدد مؤسسات

 های دوره مقایسه ،(14) موفق کمتر و موفق دانشجویان ی مقایسه

 ایده آموزشی محیط از دانشجویان ادراک ارزیابی ،(11) مختلف تحصیلی

 محیط برابر در مطلوب و انتظار مورد آموزشی محیط ی مقایسه ،( 10) آل

 پرسشنامه محققین رو، این از(.  17) است کاررفته به واقعی آموزشی

DREEM مداخله اقدامات انجام و مشکالت تشخیص ابزار عنوان به را 

  .(11) اند دانسته مفید  آموزشی، درمحیط موقع به ای

  از استفاده با آموزشی محیط بررسی دهند می نشان قبلی مطالعات

 دندانپزشکی، پزشکی، های رشته در اغلب DREEM پرسشنامه

 بسیار تعداد و( 25, 13, 9) است شده انجام پرستاری و مامایی داروسازی،

 توانبخشی علوم های رشته دانشجویان نگرش بررسی به آنها از محدودی

 مقایسه اغلب ، نیز اندک موارد این در و( 22, 21, 1, 2) اند پرداخته

 دیگر های رشته و توانبخشی علوم های رشته از یکی بین آموزشی محیط

, 1, 2) است گرفته صورت( پرستاری دندانپزشکی، پزشکی، داروسازی،)

 از استفاده با توانبخشی های رشته از یکی بالینی آموزش محیط یا و( 29

 محیط مقایسه رسد می نظر به(. 22, 21) است شده بررسی پرسشنامه این

 به احتماال که دانشکده یک توانبخشی علوم مختلف های رشته آموزشی

 خوبی به بتواند هستند یکسان حاکم قوانین از برخی و زیرساخت لحاظ

 مهیا توسعه و بازنگری برای را شرایط و داده نشان را دانشجویان نگرش

 نگرش و درک مقایسه مطالعه این انجام از هدف رو این از. سازد

 شنوایی کاردرمانی، فیزیوتراپی، های رشته کارشناسی مقطع دانشجویان

 آموزشی محیط از اهواز توانبخشی علوم دانشکده گفتاردرمانی و شناسی

 .باشدمی DREEM استاندارد پرسشنامه از استفاده با

 روش بررسی
 دانشکده در که است مقطعی -توصیفی ی مطالعه یک پژوهش این    

 IR.AJUMS.REC.1398.520  اخالق کد با اهواز توانبخشی علوم

 چهارم و سوم سال دانشجویان مطالعه، مورد جمعیت. است گرفته انجام

 41) (physical therapy) فیزیوتراپی های رشته کارشناسی مقطع

 نفر، 99)  (occupational therapy)کاردرمانی ،( مرد 10 و زن 21نفر،

 15 و زن 21نفر، 91)  (audiology)شناسی شنوایی ،(مرد 11 و زن 29

( مرد 15 و زن 22 نفر، 92) (speech therapy) گفتاردرمانی و (مرد

 تحصیل به مشغول 31-1937 تحصیلی سال دوم نیمسال در که بودند

 از تحقیق این در.  شدند مطالعه وارد سرشماری روش به و بودند

 به که( 11) شد استفاده اطالعات آوری جمع برای  DREEM پرسشنامه

 قرار مطالعه مورد دانشجویان کلیه اختیار در فرد به فرد توزیع صورت

 توسط 1931 سال در پرسشنامه این فارسی نسخه اعتبارسنجی. گرفت

 آمده دست به نتایج اساس بر و است شده  انجام لنگرودی خیری فالح

 .(24) است تایید قابل آن پایایی و روایی

 سواالت شامل اول قسمت: است قسمت دو دارای DREEM پرسشنامه 

 سوال 15 شامل دوم قسمت و دانشجویان فردی مشخصات به مربوط

 1 به که است آموزشی محیط از دانشجویان نگرش سنجش به مربوط

 :شامل که شود می تقسیم حیطه

       (Perceptions of Learning)یادگیری از دانشجویان نگرش( 1

 ،41 امتیاز حداکثر و سوال 12

 Perceptions of)اساتید یاددهی ازتوان دانشجویان نگرش( 2

teaching) 11 44 امتیاز حداکثر و سوال، 

         (Self-perception)خود علمی توانایی از دانشجویان نگرش( 9

  ،92 امتیاز حداکثر و سوال 1

  Perception of)آموزشی فضای از دانشجویان نگرش (4

Atmosphere) 12 و 41 امتیاز حداکثر و سوال 

-Social Self)  خود اجتماعی شرایط از دانشجویان نگرش( 1 

perception) 7 21 حداکثرامتیاز و سوال . 

. شد گذاری نمره لیکرت امتیازی 1 مقیاس از استفاده با مذکور پرسشنامه

 2 نمره موافقم، برای 9 نمره موافقم، کامال برای 4 نمره که صورت بدین

 نه.  مخالفم کامال برای 5 نمره و مخالفم برای 1 نمره ، ندارم نظری برای

 41، 3، 1، 4، 17، 21، 91، 93) بودند منفی  پرسشنامه سوال 15 از مورد

 بیشتر نمره ابزار، این در.  شدند گذاری کد معکوس صورت به که (15،

 255 پرسشنامه این نمره حداکثر. است تر مطلوب ارزیابی نتیجه  بیانگر

 کلی نمره در. باشد می آل ایده آموزشی محیط معنای به که است

 تا 11 نمره  بازه ضعیف، خیلی معنای به 15 صفرتا نمره  بازه پرسشنامه

 مطلوب محیط 115 تا 151 نمره بازه ،(نامطلوب) مشکل دارای محیط 155

 در. شود می گرفته نظر در عالی محیط  منزله به 255 تا 111  نمره  بازه و

 آن برای نمره حداکثر سؤاالت، تعداد به توجه با نیز پرسشنامه از حیطه هر



 1        و همکاران محمدی

 99، بهار 13ی ، شماره31ی ی آموزش در علوم پزشکی، دورهی توسعهمجله

 چهار به حیطه هر نمرات، حداکثر به توجه با  و شود می محاسبه حیطه

 41 یادگیری از نگرش بعد نمره حداکثر مثال طور به. شود می تقسیم بازه

 24 تا 19  نمره  بازه ضعیف، خیلی معنای به 12 صفرتا نمره بازه که است

 نمره بازه و تر مثبت نگرش 90 تا 21 نمره  بازه یادگیری، به منفی نگرش

 توجه با همچنین(. 21) باشد می یادگیری از خوب تصویر یعنی 41 تا 97

 منظور به و کلی نمره و ها حیطه در نمره حداکثر میزان بودن متفاوت به

 از درصدی حسب بر حیطه هر نمره میانگین مقایسه، امکان کردن فراهم

 به درصد 21 تا 5 دامنه اینصورت در که. گردید محاسبه آن نمره حداکثر

 71 تا 15 دامنه نامطلوب، درصد، 15 تا 21 دامنه ضعیف، خیلی معنای

 گرفته نظر در عالی ی منزله به درصد 155 تا 71 دامنه و مطلوب درصد

 .شد

 و بررسی آموزشی، محیط در قدرت و ضعف نقاط تر دقیق شناسایی برای

 که سواالتی. دارد زیادی اهمیت نیز پرسشنامه سواالت نمره مقایسه

 و شوند می نظرگرفته در مثبت نقاط عنوان به دارند باالتر و 9 میانگین

 دار مشکل های حوزه از حاکی تر پایین  و 2 نمره میانگین با  سواالت

 محیط از جوانبی دهنده  نشان 9 و 2 بین نمره میانگین با سواالت و است

 از حاصل نتایج بنابراین(. 21) یابد بهبود تواند می که است آموزشی

 مقایسه شامل که داد قرار بررسی مورد توان می طریق سه از را پرسشنامه

 نمره مقایسه و (domains) ها حیطه نمره مقایسه پرسشنامه، کلی نمره

 به دستیابی منظور به نیز جاری مطالعه در(. 1, 2) است سواالت از یک هر

 انجام سواالت و حیطه کلی، نمره بخش سه هر در مقایسه تر، دقیق نتایج

 .شد

  تحقیق، محل در پرسشنامه روایی تعیین منظور به پژوهش، این در

 قرار توانبخشی علوم دانشکده مجرب اساتید  نفراز ده اختیار در پرسشنامه

 برای. گرفت قرار تأیید مورد جزیی بسیار اصالحات اعمال با و گرفت

 بدین. شد استفاده کرونباخ آلفای روش از نیز، پرسشنامه پایایی تعیین

 جامعه از نفر  92 بین  روز ده زمانی فاصله در شده تهیه پرسشنامه منظور

 آلفای ضرایب ، بررسی و آوری جمع از پس و شد توزیع آماری  ی

 آلفای ضریب  آمده دست به نتایج اساس بر. شد محاسبه آن برای کرونباخ

 شامل که آن های حیطه برای و DREEM 39/5 پرسشنامه برای کلی

 فضای ، خود علمی توانایی اساتید، توانایی یادگیری، از دانشجو نگرش

 ،11/5 ، 11/5 ،11/5 ترتیب به بود  خود اجتماعی شرایط  و آموزشی

 .بود 15/5 و 14/5

 SPSS 18 افزار نرم از پژوهش این های داده تحلیل و تجزیه منظور به

 نرمال را ها داده توزیع شاپیروویلک آزمون اینکه به توجه با. شد استفاده

 مطالعه مورد مختلف های رشته دانشجویان نگرش مقایسه برای داد، نشان

 آنالیز پارامتری آزمون از( کلی نمره و ها حیطه) آموزشی محیط درباره

 آزمون از نتایج، داری معنی صورت در.  شد استفاده طرفه یک واریانس

 نظر در 51/5 مطالعه این در داری معنی سطح. شد استفاده Tukey تعقیبی

 .شد گرفته

 

 نتایج :

درصد از  31نفر که تقریبا  197پرسشنامه توزیع شده ،  141از مجموع 

 (under graduate)دانشجویان سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی

رشته های فیزیوتراپی، کاردرمانی، شنوایی شناسی و گفتاردرمانی دانشکده 

سال  24-11علوم توانبخشی اهواز را تشکیل می دادند با میانگین سنی 

و شش درصد از افراد شرکت کننده مجرد  پرسشنامه را تکمیل کردند . نود

 درصد متاهل بودند. 4و 

ای آن برای تمامی رشته های میزان نمره کلی پرسشنامه  و نمره حیطه ه

آورده شده است. مقایسه میانگین نمره ی  1مورد مطالعه در جدول شماره 

حیطه ها ی پرسشنامه تفاوت آماری معناداری را بین رشته های مختلف 

آماری معناداری  تفاوت ،Tukeyمورد مطالعه نشان نداد. آزمون تعقیبی

یی شناسی و گفتاردرمانی پرسشنامه  برای رشته شنوارا بین نمره کلی 

 (. 1نشان داد )جدول شماره 
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انحراف معیار نمرات حیطه ها و نمره کلی پرسشنامه برای دانشجویان رشته های فیزیوتراپی، شنوایی شناسی، کاردرمانی و  ±: مقایسه میانگین1جدول شماره 

 گفتاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی اهواز با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه

 معنا داری درمانیرشته گفتار  رشته کار درمانی رشته شنوایی شناسی رشته فیزیوتراپی 

 14/5 34/99±11/3 11/90±07/4 0/91 ±0/0 90 ± 4/1 دانشجویان از یادگیری حیطه نگرش

توان دانشجویان ازحیطه نگرش 

 یاددهی اساتید

39/9± 14/95 21/9± 54/91 0/4±4/21 1/0±01/27 509/5 

دانشجویان از توانایی  حیطه نگرش

 علمی خود

1/4± 41/21 13/25± 01/21 93/9±13/25 1/4±17/13 99/5 

 فضایدانشجویان از  حیطه نگرش

 آموزشی

1/4± 91/93 13/0± 11/45 14/9±70/91 3/1±51/90 10/5 

دانشجویان از شرایط  حیطه نگرش

 خوداجتماعی 

1/9± 04/13 73/2±12/13 0/2±19/25 1±9/11 179/5 

 *542/5 195±11/94 144±59/19 112 ±79/25 21/149 ±11/14 نمره کلی پرسشنامه

 =P 521/5تفاوت معنادار بین رشته گفتاردرمانی و شنوایی شناسی *

 

میانگین نمره هر حیطه بر حسب درصدی از حداکثر نمره آن نشان داد که 

 9در همه رشته های تحصیلی مورد مطالعه کمترین درصد مربوط به حیطه 

( و بیشترین درصد مربوط به دانشجویان از توانایی علمی خود ) نگرش

 (.2( بود )جدول شماره آموزشی ینگرش دانشجویان از فضا) 4حیطه 

 

 گفتاردرمانی فیزیوتراپی، شنوایی شناسی، کاردرمانی و: میانگین نمرات بر حسب درصدی از حداکثر نمره آن در رشته های 2جدول شماره 

 رشته گفتار درمانی رشته کار درمانی رشته شنوایی شناسی رشته فیزیوتراپی 

دانشجویان از  حیطه نگرش

 یادگیری
57 % 14/08 % 14/57 % 58/58 % 

دانشجویان  حیطه نگرش

 توان یاددهی اساتیداز
7/80 % 71/58 % 71/81 % 01/86 % 

دانشجویان از  حیطه نگرش

 توانایی علمی خود
08/88 % 57/85 % 80/81 % 80/86 % 

دانشجویان از  حیطه نگرش

 آموزشی فضای
81/06 % 48/07 % 57/08 % 48/57 % 

دانشجویان از  حیطه نگرش

 خودشرایط اجتماعی 
41/58 % 54/80 % 16/51 % 17/87 % 

 % 87 % 58 %58 % 81/54 نمره کلی پرسشنامه
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بررسی سواالت پرسشنامه نیز نشان داد که برای هیچ سوالی میانگین  نمره 

وجود  9-2وجود ندارد اما در چندین سوال، میانگین نمره بین  2کمتر از  

بود. همچنین  9داشت. میانگین نمرات برای بقیه سواالت نیز باالتر از 

ستفاده از مقایسه میانگین نمره سواالت بین رشته های تحصیلی مختلف با ا

آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تفاوت معناداری را برای برخی از سواالت 

 .(9نشان داد)جدول شماره 

 

کاردرمانی به همراه نتایج : بررسی میانگین و انحراف معیار نمره سواالت پرسشنامه در رشته های فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، شنوایی شناسی و 9جدول شماره 

 آنالیز آماری واریانس یک طرفه

 

 سواالت پرسشنامه

رشته 

 فیزیوتراپی

رشته گفتار 

 درمانی 

رشته شنوایی 

 شناسی 

رشته کار 

 درمانی 

 معناداری

انحراف معیار 

 میانگین ±

 انحراف

 معیار

 میانگین±

 معیار انحراف

 میانگین±

 معیار انحراف

 میانگین±

 540/5*1 04/9±19/5 94/9±37/5 31/2±11/5 91/9±53/1 حضور فعال در کالس تشویق شده ام.من به  1

 501/5 19/9±74/5 11/4±79/5 11/9±12/1 01/9±13/5 اساتید از دانش کافی برخوردارند. 2

9 
برای دانشجویانی که دچار  استرس میشوند نظام حمایتی مناسب 

 وجود دارد.

11/5±21/2 11/5±11/2 90/5±03/2 74/5±09/2 49/5 

 11/5 79/2±33/5 40/9±73/5 04/2±71/5 14/2±92/5 دوره لذت ببرم نیمن خسته تر از آن هستم که بتوانم از ا 4

1 
راهکارهای یادگیری ای که قبال از آنها استفاده میکردم در این دوره 

 هم برایم کاربرد دارد. 

14/5±49/9 11/1±15/9 11/5±40/9 73/5±19/9 23/5 

 25/5 19/9±21/1 11/9±31/5 31/2±49/5 59/9±14/5 کنند. یبا صبر و حوصله برخورد م دیاسات 0

 51/5*2 01/9±54/1 10/4±15/5 21/9±22/1 19/9±30/5 نحوه آموزش اساتید در انگیزه یادگیری موثر است. 7

 23/5 22/9±41/5 17/9±14/5 19/9±10/5 71/9±11 اساتید دانشجویان را تحقیر میکنند. 1

 24/5 10/2±01/5 10/2±74/5 12/2±53/1 11/2±79/5 اساتید خود محور هستند. 3

 27/5 19/9±31/5 24/9±11/1 01/9±11/1 01/9±25/1 من اطمینان دارم که این دوره را به خوبی پشت سر میگذارم. 15

 554/5 9* 00/2±31/5 59/9±12/1 02/2±00/5 30/2±22/5 در زمان تدریس جو کالس آرام  است. 11

 50/5 19/2±11/5 13/9±39/5 02/2±22/5 01/2±17/5 زمانبندی  کالسها  به خوب تنظیم شده است. 12

 41/5 00/9±41/5 15/9±10/5 40/9±97/1 30/9±92/5 اساتید ، دانشجو  محورند. 19

 17/5 19/2±11/5 10/9±71/5 30/2±04/5 07/9±73/5 کالسها به ندرت برایم خسته کننده است.  14

 11/5 24/9±11/1 55/4±14/5 93/9±19/1 74/9±11/5 دوستان خوبی در اینجا دارم. 11
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 511/5 10/9±13/5 55/4±15/5 97/9±11/1 17/9±17/5 تدریس به گونه ای است که دانش مرا افزایش میدهد. 10

 29/5 99/9±11/5 05/9±10/5 57/9±12/1 97/9±71/5 تقلب یکی از مشکالت این دانشکده است. 17

 12/5 49/9±77/5 94/9±34/5 22/9±11/1 13/9±37/5 اساتید مهارتهای ارتباطی خوبی دارند. 11

 12/5 59/9±15/5 11/9±12/1 70/9±50/1 04/9±70/5 زندگی اجتماعی من خوب است. 13

 99/5 22/9±00/5 15/9±31/5 55/9±24/1 21/9±11/1 درسها متمرکز است . 25

 11/5 12/9±50/1 29/9±53/1 51/9±21/5 50/9±31/5 میکنم که به خوبی برای حرفه آینده ام آماده میشوماحساس  21

 5/ 4519* 54/9±41/5 94/9±39/5 70/2±17/5 49/9±31/5 تدریس به گونه ای است که اعتماد به نفس مرا افزایش میدهد. 22

 44/5 11/9±44/5 51/4±71/5 91/9±54/1 71/9±11/5 در زمان ارائه کنفرانس جو کالس آرام است. 29

 11/5 21/9± 30/5 57/9 ±13/5 30/2±22/5 21/9 ± 57/1 از زمان کالس به خوبی استفاده میشود. 24

 5/ 1511* 09/2±77/5 30/9 ± 19/5 42/2±72/5 21/9± 33/5 تدریس بیش از اندازه بر یادگیری عمیق تاکید می کنند. 21

20 
را برای  این دوره به خوبی آماده کرده آموزش سالهای قبل من 

 است.

31/5 ±13/9 14/1 ±57/9 32/5 ±03/9 17/5±11/9 14/5 

 10/5 13/9± 79/5 57/9 ±13/5 30/2± 57/1 41/9±11/5 قادر به حفظ کردن و یاداوری مطالب مورد نیاز هستم.  27

 19/5 45/9± 59/1 19/9± 52/1 11/9± 55/1 15/9± 12/5 من به ندرت احساس تنهایی میکنم 21

 01/5 77/9± 33/5 01/9± 51/1 97/9± 11/1 71/9± 11/5 اساتبد در ارائه بازخورد به دانشجویان  خوب عمل میکنند. 23

95 
برای من فرصتهایی وجود داشته که مهارتهای بین فردی خود را 

 افزایش دهم.

34/5 ±40/9 57/1 ±51/9 04/5±15/9 55/1 ±17/9 92/5 

 559/5*0 27/9± 32/5 15/2± 52/1 90/2±53/5 71/2± 54/1 نکات زیادی درمورد یکدلی و همفکری در حرفه ام آموخته ام.من  91

 12/5 40/9± 54/1 70/9± 70/5 31/9±49/5 10/9± 57/1 اساتید انتقادهای سازنده ای ارائه میدهند. 92

 77/5 44/9± 35/5 14/9± 07/5 95/9± 54/1 71/9±75/5 من از لحاظ اجتماعی در کالس احساس راحتی میکنم. 99

94 
در سیمنارها و  سخنرانیها فضای آموزشی بسیار راحت و توام با 

 آرامش است.

51/1 ±04/9 51/1 ±22/9 10/5 ±90/9 21/1 ±21/9 71/5 

 11/5 90/9±00/5 15/9± 15/5 91/9± 50/1 11/9±01/5 تجربیات یادگیری من در این دوره   ناامیدکننده است. 91

 551/5*7 19/9± 13/5 09/9± 39/5 32/2±12/5 12/9± 59/1 به خوبی قادر به تمرکز هستم. 90

 41/5 50/9± 31/5 40/9± 31/5 23/9± 31/5 11/9± 31/5 اساتید مثالهای روشن و شفافی ارایه می دهند.  97

 49/5 13/9± 19/1 15/9± 34/5 13/9± 53/1 11/9± 31/5 اهداف یادگیری دوره به خوبی برای من روشن است.  91

 13/5 01/9± 13/5 15/9± 15/1 95/9± 11/1 35/9± 13/5 اساتید در کالس عصبانی هستند. 93
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 کاردرمانی >گفتاردرمانی  1*

 شنوایی شناسی >گفتاردرمانی  2*

 شنوایی شناسی >شنوایی شناسی و     کاردرمانی  >گفتاردرمانی  9*

 فیزیوتراپی >گفتاردرمانی  4*

 شنوایی شناسی >گفتاردرمانی  1*

 کاردرمانی >گفتاردرمانی   0*

 شنوایی شناسی >گفتاردرمانی   7*

 فیزیوتراپی >شنوایی شناسی  1*

 

 

 بحث
 رشته تمامی برای DREEM پرسشنامه کلی نمره میانگین مطالعه این در

 دانشجویان نگرش دهد می نشان که بود 195 از باالتر مطالعه مورد های

 درباره اهواز توانبخشی علوم دانشکده مختلف های رشته کارشناسی مقطع

 بیشتر کلی نمره ، قبلی مطالعات اساس بر. است بوده مثبت آموزشی محیط

(. 1, 2) است مطلوب آموزشی محیط بیانگر پرسشنامه، این برای 155 از

 کلی نمره دنیا، مختلف کشورهای در گرفته صورت تحقیقات بیشتر در

 پژوهش(. 1) است شده گزارش 193 تا 151 بین DREEM پرسشنامه

 و دارند بیشتری توسعه که هایی دانشگاه در دهد می نشان المللی بین های

 DREEM پرسشنامه کلی نمره است محور دانشجو آموزشی، محیط

 پرسشنامه این کلی نمره که دارد وجود شواهدی همچنین(. 1) است باالتر

 در (Master-centered) محور استاد سنتی آموزشی های سیستم در

 student) محور دانشجو پیشرفته آموزشی های سیستم با مقایسه

center )مطالعه در(. 20) است تر پایین  Memon از همکارانش و 

 پرسشنامه کلی نمره میانگین پاکستان، رفح دانشگاه در آموزشی محیط

DREEM  نمره میانگین از که بود 3/124 فیزیوتراپی رشته برای 

 انجام مقایسه در(. 2) بود کمتر( 4/191) داروسازی رشته در پرسشنامه

 تحصیلی رشته نه بین استرالیا کشور در همکارانش و Brown توسط شده

 14/5 10/9± 10/1 55/9± 12/1 92/9± 53/1 94/9± 45/1 اساتید برای تدریس به خوبی آمادگی دارند.  45

41 
در این دوره مهارتهای حل مسأله به خوبی در من پرورش داده شده 

 است. 

34/5 ±45/9 34/5 ±42/9 51/1 ±45/9 13/1 ±13/9 22/5 

 79/5 50/9± 50/1 51/9± 31/5 59/9± 21/1 45/9± 31/5 لذت این دوره برای من بیشتر از مقدار استرس آن است. 42

 07/5 11/9± 52/1 15/9± 13/5 21/9± 17/1 21/9± 50/1 به عنوان یک فراگیر فضای آموزشی برایم انگیزه ایجاد میکند.  49

 42/5 20/2± 21/5 51/2± 93/5 71/2± 93/1 21/2± 52/1 نحوه آموزش مرا به یادگیری فعال تشویق می کند. 44

41 
حرفه آینده من بسیاری از مطالبی که باید یاد بگیرم  متناسب با 

 است.

25/5 ±12/9 12/5 ±55/9 70/5 ±41/9 41/5 ±22/9 11/5 

 19/5 10/9± 10/1 11/2±53/1 92/9± 53/1 11/9± 31/5 محل سکونت من راحت است. 40

47 
 بر یادگیری طوالنی مدت )عمیق( بیش از کوتاه مدت) محفوظات( 

 . شودیم دیتاک

34/5 ±40/9 21/1 ±21/9 11/1±24/9 11/1±22/9 24/5 

 552/5  1* 57/9 ±13/5 79/2±11/5 19/9±14/5 04/9± 51/1 تدریس بیش از حد استاد محور است. 41

 12/5 57/9 ±13/5 32/2±49/5 24/9±11/1 70/9± 70/5 هر سوالی را که میخواهم میتوانم بپرسم. 43

 14/5 20/2±79/5 11/2±79/5 71/2±01/5 21/2 ±13/5 اساتید دانشجویان را اذیت میکنند. 15
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 DREEM پرسشنامه کلی نمره میانگین نیز موناش دانشگاه در مختلف

 شد گزارش 0/145 کاردرمانی رشته برای و 145 فیزیوتراپی رشته برای

 رشته دانشجویان نگرش همکارانش و محسنی مطالعه در همچنین(. 29)

 کسب با اکرم رسول حضرت بیمارستان آموزشی محیط از گفتاردرمانی

 شد گزارش مطلوب ،DREEM پرسشنامه کلی نمره حداکثر از % 44/71

 سوئد کارولینسکای دانشگاه فیزیوتراپی رشته دانشجویان نگرش(. 22)

 پرسشنامه برای 115 کلی نمره کسب با نیز آموزشی محیط درباره

DREEM  مطالعات با همسو بنابراین(. 1) است شده گزارش مثبت 

 دانشجویان نگرش توانبخشی، علوم مختلف های رشته در گرفته صورت

 در آموزشی محیط و بوده مثبت اهواز توانبخشی علوم دانشکده در

 DREEM پرسشنامه کلی نمره مطالعه این در. دارد قرار مطلوب وضعیت

 به که بود نمره حداکثر درصد 71 از بیش شناسی شنوایی رشته برای

 ، فیزیوتراپی های رشته در و باشد می عالی بسیار آموزشی محیط معنای

. بود کلی نمره حداکثر درصد 01 از بیش نیز کاردرمانی و گفتاردرمانی

 باید دانشکده، این در آموزشی محیط مطلوب وضعیت به توجه با بنابراین

 تا دارد قرار شناسایی مورد دارند توسعه و تقویت امکان که را هایی زمینه

  .یافت دست عالی آموزش محیط به بتوان

 درباره مثبت نگرش وجود نیز پرسشنامه های حیطه نمره میانگین مقایسه

 کارشناسی مقطع های رشته تمامی دانشجویان دیدگاه از را آموزشی محیط

 تحصیلی های رشته همه در و کند می تأیید اهواز توانبخشی دانشکده

 71 از بیش کسب با آموزشی، فضای از دانشجویان نگرش مطالعه، مورد

 آرام و راحت فضای وجود رسد می نظر به. بود عالی نمره حداکثر درصد

 موفقیت این ایجاد در آموزشی برنامه و ها کالس خوب زمانبندی با همراه

 چه اگر نیز خود علمی توانایی درباره دانشجویان نگرش. باشد داشته نقش

 در حیطه پنج بین در را نمره کمترین حیطه این نمره میانگین اما بود مثبت

 مانند هایی زمینه به توجه احتماال. داد نشان مطالعه مورد های رشته تمامی

 (problem solving)  مسئله حل و یادگیری های مهارت توسعه

 علمی توانایی درباره دانشکده این دانشجویان نگرش بهبود در تواندمی

  .باشد موثر خود

 مناسب، حمایتی نظام عدم مانند مواردی پرسشنامه، سواالت بررسی در

  دانشجویان کننده ناامید تجربیات و خستگی اساتید، بودن محور خود

 اصالح بر نیز پیشین مطالعات از بسیاری در که هستند بیشتر توجه نیازمند

 رسد می نظر به درمانی گفتار رشته در(.  1, 2) است شده اشاره موارد این

  تر عمیق یادگیری بر مبتنی که شکلی به اساتید تدریس نحوه در تغییر

 نیازمند باشد دانشجویان فعاالنه مشارکت به تشویق و انگیزه ایجاد با توام

 یادگیری ایجاد منظور به قبلی تحقیقات اساس بر. باشد بیشتری توجه

 داشته بیشتری تاکید یادگیری های روش به باید آموزش فرآیند موثرتر،

 رشد برای اساتید نقش بنابراین(. 27) نپردازد مطالب ارئه به صرفا و باشد

 مطالعه اساس بر. است حیاتی بسیار آنها کفایت و دانشجویان ای حرفه

Gaberson دانشجویان به گسترده اطالعات که مواقعی در همکارانش و 

 به دانشجویان نتیجه در. شوند می حافظه به تبدیل اطالعات این شود داده

 اما گیرند می فرا کوتاهی زمان مدت برای را دریافتی محتوای موقت طور

 شرایط در آوردن در اجرا به منظور به طوالنی زمان مدت در توانند نمی

 رسد می نظر به که مواردی دیگر از(. 21) گیرند کار به را آن آینده پیچیده

 به دانشجویان در تمرکز کسب های شیوه آموزش باشد، توجه نیازمند

 در تواند می که است آموزشی های بسته ارائه یا کارگاه برگزاری صورت

 کمک ها رشته سایر و گفتاردرمانی رشته دانشجویان به مشکل این رفع

 .کند

 اینکه به توجه با.  است استفاده مورد ابزار مطالعه این محدودیتهای از یکی

 است ممکن است، مشخص قبل از های حیطه با ای پرسشنامه ابزار، این

 تاثیر دانشکده آموزشی محیط کیفیت بر که اختصاصی های جنبه از برخی

 این کنار در دانشجویان با همزمان مصاحبه. باشند نشده ،بررسی میگذارد

 .میداد قرار اختیار در را تری دقیق اطالعات پرسشنامه،

 

 گيری نتيجه
 رشته کارشناسی مقطع دانشجویان نگرش DREEM پرسشنامه اساس بر

 مثبت آموزشی محیط درباره اهواز توانبخشی علوم دانشکده مختلف های

 وضعیت در آموزشی محیط رو این از و( positive perception) بوده

 اساتید، بودن محور خود مناسب، حمایتی نظام به توجه. دارد قرار مطلوب

 این در کارشناسی مقطع دانشجویان کننده ناامید تجربیات و خستگی

 رسد می نظر به درمانی گفتار رشته در.  است بیشتر توجه نیازمند دانشکده

  تر عمیق یادگیری بر مبتنی که شکلی به اساتید تدریس نحوه در تغییر

 باید باشد دانشجویان فعاالنه مشارکت به تشویق و انگیزه ایجاد با توام

 .گیرد قرار دانشکده مسئوالن توجه مورد

 

 تقدیر و تشکر
 تشکرو کمال کردند شرکت مطالعه این در که عزیزی دانشجویان تمامی از

 پژوهشی محترم معاونت حوزه همکاری از همچنین. داریم را قدردانی

 محترم معاونت حوزه همکاری از و طرح مالی منابع تامین در دانشگاه

 .سپاسگزاریم طرح اجرای در EDC مرکز و دانشگاه آموزشی

 

 وجود منافع در تضادی هیچ که کنند می اعالم نویسندگان: تضاد منافع

 .ندارد

 

 

 

 

 



 9        و همکاران محمدی
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