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 ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

(041)شماره پي در پي 0411، مهر و آبان4، شماره 62دوره   

 

های آموزشي از  بررسي جو آموزشي بیمارستان

ديدگاه دانشجويان بالیني و ارتباط آن با عملكرد 

 مديران

، زهرا 4اسدی معصومه  ،3، سعید شكرپور4، سارا سیار4، نوراله طاهری*3، محمد محبوبي3، بابک رستگاری مهر6، عاطفه زاهدی0عبداهلل پورصمد

 5، علي ابرازه4عريضاوی

دانشوكده علووم پزشوكي     ،بهداشوت عموومي  گوروه  6 ،، ياسووج، ايوران  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج ،ثر بر سالمتؤوامل اجتماعي معتحقیقات مرکز 0

گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشكي آبادان، آبادان، 4 ،ه علوم پزشكي آبادان، آبادان، ايرانگادانشبهداشت عمومي، گروه 3، ايران ،اسدآباد، اسدآباد

 ، قم، ايرانه بهداشت عمومي، دانشگاه علوم پزشكي قمگرو5ايران، 

 10/12/0411 تاريخ پذيرش:        00/13/0411تاريخ وصول:

 چكیده

های آموزشي از سوی بسیاری از کشورها به صورت مداوم توصیه شده  های تحصیلي در بیمارستان بررسي محیط: زمینه و هدف

با  يآموزش طیو مح یمحتو قیو تطب میبه تنظ ازین انيبه رفتار دانشجو يزماندهسا یبرا يآموزش علوم پزشك یها طیدر مح .است

آموزشي  های بررسي جو بیمارستانتعیین و اين پژوهش با هدف . هست يعلوم پزشك شرفتیبه عنوان دو فاکتور مهم در پ گريكدي

 د مديران انجام گرفت.دانشكده علوم پزشكي آبادان از ديدگاه دانشجويان بالیني و ارتباط آن با عملكر

 

های آموزشي تحت پوشش  که در بیمارستانباشد  ميمقطعي از نوع  تحلیلي توصیفي و يک مطالعه پژوهش، اين: روش بررسي

انجام شد. ابراز پژوهش دو پرسشنامه روا و پايا شده بود که برای جو آموزشي  0301و0300دانشكده علوم پزشكي آبادان در سال 

ها از پرسشنامه عملكرد مديران  بي مديران بخشارزيا برای و  (DREEM)یدانشگاه داند يآموزش طیار سنجش محابز از پرسشنامه

های بالیني وارد مطالعه شدند.  مدير بخش 36دانشجو و  614صورت سرشماری انجام شد و تعداده گیری ب استفاده شد. نمونه

، تي تست یها ( و آزموناریو انحراف مع نیانگیو درصد، م ي)فراوانيفیتوص یها آزمونآوری شده با استفاده از  ی جمعها داده

 شدند.تحلیل  رسونیپ يو همبستگ انسيوار زیآنال

 

های مختلف عملكرد مديران با يكديگر ارتباط مثبت و  ( بود. هر يک از حیطه15/21±30/1 مديران قوی)میانگین نمره عملكرد :ها يافته

میان جو آموزشي با عملكرد مديران و هر يک از  ،(35/003±50/66زشي نیز مطلوب بود)میانگین نمره داری را داشتند. جو آمو معني

 داری مشاهده نشد. های عملكرد مديران ارتباط معني حیطه

 

 های بالیني و باتوجه به نارضايتي حدود يک سوم دانشجويان از جو آموزشي در دانشكده علوم پزشكي آبادان در بخش: گیری نتیجه

ريزی دقیق و اجرای استانداردهای  ريزی در عملكرد مديران، فرايندهای آموزشي نیاز به برنامه چندان باال در بعد برنامه نمره نه

 تدوين شده دارد.

 

 DREEMعملكرد، مدير، محیط بالیني، ، آموزشي جوآموزشي، بیمارستانکلیدی:  های واژه

 
 عموميگروه بهداشت ، ه علوم پزشكي آبادانگادانش آبادان،، محمد محبوبي نويسنده مسئول:*

Email: mm59m@yahoo.com  

mailto:mm59m@yahoo.com
mailto:mm59m@yahoo.com


 از ديدگاه دانشجويان بالیني ها جو آموزشي بیمارستان 

 635(                                                                                                       041)شماره پي در پي0411و  مهر و آبان4و شماره62 و دوره مجله ارمغان دانش 

 مقدمه

های اخیر موسسوات آموزشوي توالش     سال در

های آموزشي خود را در کلیه مقواطع   د تا برنامهان کرده

و سطوح مورد ارزيوابي قورار دهنود و بورای ارزيوابي      

يادگیری از ابزارهای متفاوتي استفاده حیطه ياددهي و 

شده است. آنچه مسلم است عوامل زيوادی در فرآينود   

(. موفقیووت يووک سووازمان در 0آموزشووي نقووش دارنوود)

محیط رقابتي امروز به ارتباط بوین کیفیوت و رضوايت    

میووزان انطبووا   پاراسووورمن، خوودمات وابسووته اسووت.

 ه شده با انتظوار خودمت گیرنوده را کیفیوت    يخدمات ارا

خدمات دانسته است، که محاسبه اين کیفیت بستگي به 

 هالپین(. 6درک و انتظار خدمت گیرنده از خدمات دارد)

 بور  سوازمان  درون هوای  ويژگي هستند معتقد کرافت و

 هور  جوو  و گوذارد  موي  توثثیر  سوازمان  آن افراد رفتار

 آنان توصیف و کارکنان ادراک وسیلهه ب نیز، سازمان

   (.3)شود مي سنجیده ازمانس دروني های ويژگي از

هوای آمووزش علووم پزشوكي بورای       در محیط

سوازماندهي بوه رفتووار دانشوجويان نیوواز بوه تنظوویم و     

تطبیق محتوی و محیط آموزشي با يكديگر بوه عنووان   

دو فاکتور مهم در پیشرفت علوم پزشكي هسوت، چورا   

 برای ای چندجانبه ساماندهي به نیاز رفتاری عوامل که

 و تئوری های محیط در مختلف های لومکوريكو اجرای

یط و جو يادگیری بوا درک محتووی   مح، (4)دارد بالیني

 (.5آموزشي ارتباط مستقیم دارد)

انجمن جهاني آموزش پزشكي، محیط آموزش  

هوای آموزشوي    را يكي از اجزا مهم در ارزيابي برناموه 

گیوری جوو آموزشوي بوه عنووان       دانسته اسوت. انودازه  

ديريت کیفیت و میزان موفقیت و يند مآشاخصي در فر

(. 2رضايت دانشجويان از آموزش توصیه شده اسوت) 

های بالیني( بوه عنووان آنچوه در     محیط يادگیری)بخش

های آموزشي دانشكده يا دانشگاه اتفا   کالس يا بخش

(. محیط يوادگیری بوه   0و  1افتد، تعريف شده است) مي

نشجو از کننده رفتاری بیانگر ادراک دا عنوان يک تعیین

محیط اطراف خويش است که بر پیشرفت تحصویلي و  

 .(1و 0)ثیرگذار استثيادگیری آنها ت

بوه   0011فدراسیون جهواني پزشوكي از سوال    

هوای   های آموزشي بوا کیفیوت در محویط    تدوين برنامه

( کوه در  01و  00يادگیری استاندارد اقدام کرده اسوت) 

ید آن برنامه هم مديريت دانشكده پزشوكي و هوم اسوات   

هووای  بوورای کسووف موفقیووت در يووادگیری و برنامووه   

                         نگوورش دانووش، مهووارت، بووه توجووه بوور آموزشووي

                    شووووده کیوووودثت پزشووووكي دانشووووجويان رفتووووار و

 (.06و 03است)

های درسي بوا محویط آموزشوي     تطبیق برنامه

های مجهوز و موديران مواهر     مناسف نیاز به بیمارستان

وظیفوه   1که مصود  راد در کتواب خوود داشوتن      ددار

ريوزی، سوازماندهي، همواهنگي،     گیوری، برناموه   تصمیم

بندی و کنترل بورای موديران    رهبری، ارتباطات، بودجه

يند تعريوف  آريزی، فر را ضروری دانسته است. برنامه

اهداف سازماني و تعیین اقدامات الزم بورای دسوتیابي   

ينووود تعريوووف آبوووه اهوووداف اسوووت. سوووازماندهي، فر 

ها و وظايف و تخصیص منابع بورای اجورای    مسئولیت

ينود ايجواد انگیوزه و هودايت     آهاست. رهبری، فر برنامه

کارکنان برای دسوتیابي بوه اهوداف سوازماني اسوت و      
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گیری عملكرد سازمان بوا اسوتفاده    يند اندازهآکنترل فر

های عملكردی، مقايسوه عملكورد بوا اهوداف      از شاخص

ارگیری اقوودامات اصووالحي در  تعیووین شووده و بووه کوو  

 بوه  الزم (.04صورت وجود انحوراف از برناموه اسوت)   

 ريووزی، برنامووه ابعوواد همووواره کووه کووه اسووت ذکوور

 وظوايف  تورين  اصلي جزو کنترل و هدايت سازماندهي،

يران برای ارزيابي عملكرد آنان مدنظر قورار گرفتوه   مد

 (.05شود) مي

محیط آموزش در بالین جايي است که برناموه  

 .(6دهود)  سي مدون شده در دانشكده را انعكاس موي در

ينود يوادگیری   آدر حقیقت تعامل اسوتاد دانشوجو در فر  

بنابراين دانشجو  ،(02بايد يک مسیر متوالي را طي کند)

با درک محیط يادگیری در بالین انگیزه خوود را بورای   

گیرد تا بوا وجوود مودير مواهر      ايجاد مهارت به کار مي

ای خوود را بوا انگیوزه بهتوری      بتواند صوالحیت حرفوه  

توجه مديران و مدرسوان در محویط    کلیریتكمیل کند. 

آموزشوي را از نشوانگرهای کیفیووت آمووزش در قبووال    

(. وجود همكاری و همراهوي  01کند) دانشجويان ياد مي

دانشجو تناسف بین انگیزش به يوادگیری را در   ـاستاد 

 (.01دهد) محیط بالیني مديريت شده افزايش مي

هوای آموزشوي    زش در محویط بیمارسوتان  آمو

امری اجتناب ناپذير بورای دانشوجويان علووم پزشوكي     

است که بايد برای کسوف صوالحیت بورای اسوتفاده از     

آمووزی در ايون مكوان اقودام      علم خود نسبت به مهارت

(. آموزش بالیني بخش مهمي از کوريكولووم  00نمايند)

( کووه 61باشوود) دانشووجويان پزشووكي و پرسووتاری مووي

جود يک جو مناسف با دارا بودن مديران ماهر اموری  و

 آموزشوي،  برناموه  داشوتن  الزم است، اما کفايت آن بوا 

 خواهود  تكمیول  استاندارد و مناسف تجهیزات و مربیان

 (.60)شد

بووا تغییوورات سووريع علوووم در حوووزه   مسوولماً 

های آموزشي با شیوه تربیت  پزشكي تطبیق اين محیط

رود  یاز اصلي به شمار ميدانشجويان برای آينده يک ن

(، يكوي از  66های آموزشوي)  که آماده بودن بیمارستان

باشد که بايد  ای علوم پزشكي ميهههای دانشگا رسالت

با فراهم نمودن کلیه امكانات الزم بستر مناسوف بورای   

(. برای دستیابي به 63دانشجويان بالین را فراهم نمايد)

عیت وری مناسووف وضوو يووک آموووزش بووالیني بووا بهووره

هوا بايود بوه طوور مسوتمر موورد        آموزشي بیمارستان

هوای   ينود آارزيابي قرار گیرد تا نقاط ضعف و قووت فر 

يندها بوا  آآموزشي شناسايي و نسبت به اصالح اين فر

توجووه بووه اسووتانداردهای الزم اقوودام خووا  صووورت  

(. از وظووايف اصوولي موسسووات آموزشووي   64گیوورد)

سووت تووا هووای يوواددهي و يووادگیری ا ارزشوویابي محوویط

                           بتواننوووود نسووووبت بووووه تربیووووت نیووووروی انسوووواني  

هووای بووالیني اطیمووان  موواهر و بووا صووالحیت در بخووش

 (.65حاصل کنند)

ای دانشووجويان  بوورای ايجوواد صووالحیت حرفووه

مديران نیز بايد نسبت به عملكرد خود پاسخگو باشوند  

 و به همین خاطر عملكرد مديران نیز بايد موورد پوايش  

                    هووای متعووددی بووا اسووتفاده     قوورار گیوورد. پووژوهش  

از ابعاد مختلف وظايف مديريتي به ارزشیابي عملكورد  

( و خووووارج کشووووور 62ووووو30مووووديران در داخوووول)

 (.36و34اند) پرداخته
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توجه به درک دانشجويان از محیط آموزشوي،  

هووای  توجووه بووه مفوواهیم دروس و ايجوواد کوريكولوووم 

(، استفاده از ابوزار مناسوف   35جهاني)متناسف با رشد 

تورين نیازهوای اولیوه     برای سنجش عملكرد از اساسوي 

 .(1است) های دانشگاهي پیشرفت در محیط

هوای مختلوف ارزشویابي     رغم وجود روش علي

 آموزشوي  هوای  محویط  بورای  دريوم استفاده از الگووی  

تر عنوان شوده   پزشكي و پرستاری مناسف دانشجويان

 بوورای شووده طراحووي ابووزاری دريووم(. 31-32اسووت)

 در آموزشووي وضووعیت گیووری انوودازه و پاسووخگويي

 بوه  الگوو  ايون (. 00)اسوت  پزشوكي  آمووزش  هوای  گروه

 و درسوي  برنامه مشكالت برای تشخیصي ابزار عنوان

 تفواوت  شناسوايي  يوا  آمووزش  در تغییر اثربخشي نیز

رود که  کار ميه ي نسبت به محیط مطلوب بواقع محیط

گووران قیمتووي در اختیووار مووديران توانوود اطالعووات  مووي

 ؛هوای عموده آن عبارتنود از    آموزشي قرار دهد. مزيوت 

عملي بودن، علمي بودن، آگاه بودن، اجتماعي بوودن و  

 (.30متناسف و مطلوب بودن آن در حوزه بالیني)

سیس بودن دانشوكده علووم   ثبا توجه به تازه ت

پزشكي آبادان و وجوود دانشوجوی رشوته پزشوكي و     

ختلف ديگر که نیاز به مهارت بالیني دارنود  های م رشته

و با توجه به داشتن سه بیمارسوتان آموزشوي کوه در    

چند سال اخیور صوالحیت رسومي تربیوت دانشوجو را      

بررسوي  تعیوین و  اين پژوهش با هدف اند،  کسف نموده

های آموزشي دانشوكده علووم پزشوكي     جو بیمارستان

ط آن بوا  آبادان از ديودگاه دانشوجويان بوالیني و ارتبوا    

 عملكرد مديران انجام گرفت.

 بررسي روش

مقطعي از نوع  تحلیلي و توصیفي اين يک مطالعه

بووا هوودف ارزشوویابي جووو آموزشووي   کووه باشوود  مووي

هوووا از ديووودگاه دانشوووجويان بوووالیني در   بیمارسوووتان

نفور( و ارتبواط آن   614های پزشكي و پرستاری) رشته

بووا عملكوورد مووديران، شووامل سرپرسووتان و مسووئولین  

نفور(، در بوین دانشوجويان دوره    36هوای بوالیني)   شبخ

هوووای  کوووارآموزی و کوووارورزی و مسوووئولین بخوووش

 انجام شد. 0301ها در سال  بیمارستان

 انجووام سرشووماری صووورته بوو گیووری نمونووه 

ين صورت که دانشجويان دوره کارآموزی ا به. گرفت

هووووای مختلووووف  و کووووارورزی حاضوووور در بخووووش

و پرسشونامه جوو    هوا، وارد مطالعوه شودند    بیمارستان

. گرفت قرار آنان اختیار در تكمیل جهت دريم آموزشي

 اسكاتلند داندی دانشگاه در سورافبه وسیله  الگو اين

 محویط  سونجش  ابوزار  الگووی  به که است شده طراحي

 Dundee Ready Educationalموزشووي دانشووگاه دانوودی  آ

Environment Measure-DREEM     موسوم اسوت. روايوي ايون

به وسیله در مطالعه فالح خیری و همكاران  پرسشنامه

 و يیود قورار گرفتوه   ثخبرگان از نظر محتووايي موورد ت  

( 30)اسوت  شده يیدثت 03/1 کرونباخ آلفای با آن پايايي

ادراک  ؛وال و ابعوووادسووو 51 دارای پرسشووونامه ايووون

سوال(، ادراک دانشوجويان   06دانشجويان از يادگیری)

يان از توانوايي  سووال(، ادراک دانشوجو  00از مدرسین)

سوووال(، ادراک دانشووجويان از جووو    1علمووي خووود) 

سوووال(، ادراک دانشووجويان از شوورايط   06آموزشووي)

باشوود. سووواالت بووه  سوووال( مووي 1اجتموواعي آموووزش)
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، 1مخووالفم   ای)کووامالً درجووه 5صووورت طیووف لیكوورت 

 و کوامالً  3، مووافقم  6، نظوری نودارم    0مخالفم نموره  

ز پرسشوونامه منفووي سوووال ا 1باشوود.  ( مووي4موووافقم 

ه ( و بووو41 و 30، 35، 65، 01، 0، 1، 4بودند)سوووواالت 

صورت معكوس کدگزاری شدند. تحلیول اطالعوات بوه    

اين صورت است که امتیازات افراد به سواالت جموع و  

تا  1نهايت به اين شكل تفسیر خواهد شد، نمره بین  در

نیموه مطلووب،    011توا   50جو آموزشي نوامطلوب،   51

 051 بوواالی نمووره و مطلوووب 051  تووا 010نمووره بووین 

 بور  نیوز  پرسشونامه  اين ابعاد از يک هر. مطلوب بسیار

 تقسویم  دامنوه  چهوار  بوه  بعود  آن امتیاز حداکثر اساس

 41يوادگیری   بعود  امتیواز  حداکثر مثال عنوانه ب، شدند

به معنای خیلي ضوعیف،   1-06باشد که دامنه نمره  مي

دگیری، نموره  نگورش منفوي نسوبت بوه يوا      03و64نمره 

تصووير خووب از    31-41نگرش مثبت و نموره   65و32

 (.41يادگیری است)

 بود مديران عملكرد به مربوط دوم پرسشنامه 

 سونجي  اعتبوار  و تودوين  همكاران و نصربه وسیله  و

خبرگوان و   بوه وسویله  ه است که روايوي محتووايي   شد

درصود محاسوبه شوده     03/1متخصصین و پايايي آن 

بعودی در کشوور از   هوای   پژوهشیه ( و در کل40است)

آن استفاده شده است. اين پرسشنامه جهت تكمیول در  

هوای بوالیني مختلوف     اختیار مديران و مسئولین بخوش 

های آموزشي قرار گرفت کوه از پرسوتاران    بیمارستان

 61ها بودند. اين پرسشنامه شامل  با سابقه بیمارستان

هودايت   برنامه ريزی، سازمان دهوي،  ؛مولفه 4سوال و 

(، 4صوورت عوالي)  ه و کنترل بود. نمره دهي سواالت ب

( انجام گرفوت.  0( و ضعیف)6(، متوسط)3بسیارخوب)

 ؛نهايت نمرات با هم جمع و به اين ترتیف تفسیر شد در

نشانگر عملكرد ضعیف مدير، نموره   41تا  61نمره بین 

 21نشانگر عملكرد متوسط مدير و نموره   21تا  41بین 

  ر عملكرد قوی مدير است.به باال نشانگ

مديران در اين مطالعه افرادی بودند در رشوته  

سابقه که به صوورت رسومي در سومت     پرستاری و با

های بالیني فعالیت داشتند و حداقل بویش   مسئول بخش

انود.   از يک ترم با دانشوجو در ارتبواط آموزشوي بووده    

شرط ورود به مطالعوه عوالوه بور رضوايت پاسوخگو،      

داقل يک ترم در محیط بالیني به عنوان سپری نمودن ح

ترين معیار و شروط خروج از مطالعه نیوز شوامل؛    مهم

دانشجويان دوره های آموزشي کوتاه مودت، دانشوگاه   

غیر دولتي)دانشگاه آزاد اسالمي( و فعالیت کمتر از يک 

 ترم در محیط بالیني بودند.

به منظور رعايت اصول اخالقي، ضمن کسوف   

همكوواری در مطالعووه بووا رضووايت    مجوزهووای الزم، 

کنندگان و با حفظ محرمانوه بوودن مشخصوات     شرکت

تویم پژوهشوي    به وسیلهها  آنها بوده است. پرسشنامه

به افراد شرکت کننده در پژوهش همراه با توضویحات  

در خصو  اهداف و محرمانه بودن اطالعات تحويول  

آوری و کودگزاری   داده شده و بعد از تكمیل آنها جموع 

 .ندشد

اسووتفاده از آموووری شووده بووا   هووای جمووع داده

و  ي)فراوانيفیتوصوو یآزمووون هوواو  SPSSافووزار  نوورم

 تحلیليهای  آزمونو ( اریو انحراف مع نیانگیدرصد، م
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پیرسون تجزيوه و  همبستگي ، آنالیز واريانس، تست تي

 تحلیل شدند.

 

 ها يافته

دانشوجو موورد    614مدير و  36در اين مطالعه 

میووانگین سووني دانشووجويان   ،نوودبررسووي قوورار گرفت 

درصوود از دانشووجويان، رشووته  61بووود.  46/6±20/66

 6/51 و  درصد رشته پرسوتاری بودنود   11پزشكي و 

 درصد از دانشجويان زن و مابقي مرد بودند.

 و بووود 26/30±30/5 مووديران سووني میووانگین 

بوا کمتورين    25/05±11/5میانگین سابقه کوار موديران   

درصد  15 ،سال بود 65زمان سال و بیشترين  4زمان 

هوول و مووابقي مجوورد بودنوود. تحصوویالت   ثمووديران مت

 و کوارداني  درصود  5/06 آنها لیسوانس،  (درصد4/14)

 بوا  پرسوتاری  رشوته  در ارشود  کارشناسي درصد 0/3

 .بودند مديريتي مدت کوتاه های دوره گذارندن

لكرد مديران عم نمره معیار انحراف و میانگین 

 موديران  قووی  عملكورد  شوانگر ن کوه  بود 30/1±15/21

  .بود

بررسي ارتباط عملكرد مديران بوا سون رابطوه    

چنین عملكورد موديران بور     داری را نشان نداد، هم معني

هول، مودت زموان سوابقه کواری و      ثاساس متغیرهوای ت 

 داری نداشت. تحصیالت تفاوت معني

میووانگین و انحووراف معیووار نمووره کوول جووو     

بوود کوه    41-011بوا دامنوه    35/003±50/66آموزشي 

نشان دهنوده مطلووب بوودن جوو آموزشوي از ديودگاه       

درصوود از دانشووجويان  5/1دانشووجويان اسووت. تنهووا  

وضعیت جو آموزشي را خیلي ضعیف ارزيوابي کورده   

                          درصوووود وضووووعیت را نووووامطلوب،   0/60 ،بودنوووود

درصوود بسوویار مطلوووب   0/5درصوود مطلوووب و  5/24

  ارزيابي کردند.

میووانگین نمووره جووو آموزشووي و سوون     بووین

چنوین   هوم  ،داری مشاهده نشد دانشجويان ارتباط معني

میانگین نمره جو آموزشي از ديدگاه دانشجويان دختر 

  داری نداشت. و پسر تفاوت معني

در حالي که براساس رشته تحصویلي اخوتالف   

به اين صورت کوه   (>1110/1p)داری مشاهده شد معني

گین نمره جو آموزشي نسوبت  در رشته پرستاری میان

به رشته پزشكي بیشتر بود. بین سال تحصیلي و جوو  

داری وجووود  آموزشووي نیووز ارتبوواط معكوووس و معنووي

به اين صورت که بوا افوزايش سوال    ( >1110/1p)داشت

تحصووویلي میوووانگین نموووره جوووو آموزشوووي کووواهش  

  .(0يافت)جدول 

درصد از دانشوجويان بعود يوادگیری را در     54

ادراک دانشوجويان   ،ب ارزيابي کردندحد مطلوب و خو

از يادگیری، در دانشجويان رشته پرستاری بیشوتر از  

هوای اول تحصویل نیوز     دانشجويان پزشكي و در سال

 ،دار بوود  بیشتر بود، اين تفواوت از نظور آمواری معنوي    

داری مشواهده   اساس جنسویت اخوتالف معنوي    ولي بر

 درصد از دانشجويان نگرش منفي نسوبت بوه   64نشد. 

درصوود نگوورش مثبووت و  1/23بعوود مدرسووین داشووتند، 

  درصد نگرش بسیارخوبي داشتند. 3/06

بررسي نگرش دانشجويان به توان علمي خوود  

درصد از دانشجويان نگورش منفوي و    30نشان داد که 
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درصد نگرش مثبت و خوبي بوه تووان علموي خوود      20

  داشتند.

توان علمي  ادراک دانشجويان از مدرسین و از

هووای اول  در دانشووجويان پرسووتاری و در سووالخووود، 

داری بیشووووتر  طووووور معنوووويه تحصوووویل نیووووز بوووو

 در هووا حیطووه ايوون کووه حووالي در .(>1110/1p)بووود

 داری معنوووي اخوووتالف پسووور و دختووور دانشوووجويان

 .(0 جدول)نداشت

درصد( نگرش خوبي به  16بیشتر دانشجويان)

درصد نگرش نامطلوب  61بعد جو آموزشي داشتند و 

 داشتند.

 طوور ه بو  آموزشوي  جوو  از دانشجويان ادراک 

 اول هوای  سوال  و پرسوتاری  دانشجويان در داری معني

ايون حیطوه اخوتالف     (.>1110/1p)بوود  بیشوتر  تحصیل

. نداشووت دانشووجويان جنسوویت براسوواس  داری معنووي

انشووجويان نگوورش منفووي نسووبت بووه د از درصوود 6/41

 1/50شرايط اجتماعي آمووزش داشوتند در حوالي کوه     

رش مطلووووبي داشوووتند. بررسوووي ادراک درصووود نگووو

اسواس   دانشجويان از شورايط اجتمواعي آمووزش بور    

رشووته تحصوویلي و جنسوویت دانشووجويان اخووتالف     

داری را نشووان نووداد، درصووورتي کووه بووا سووال   معنووي

  (.0جدول )(>14/1p)داری داشت تحصیلي ارتباط معني

هوووای مختلوووف عملكووورد  هووور يوووک از حیطوووه

 کنترل و هدايت( بوا  هي،د ريزی، سازمان مديران)برنامه

 (.6داری را داشتند)جدول  يكديگر ارتباط مثبت و معني

 عملكوورد بووا آموزشووي جووو ارتبوواط بررسووي 

 ارتبواط  مديران عملكرد های حیطه از يک هر و مديران

 .(3داری را نشان نداد)جدول  معني

 

 زشي براساس متغیرهای مورد بررسيآمو : مقايسه میانگین نمره ادراک دانشجويان از ابعاد جو يادگیری و0جدول

 

 
 موزشيآ محیط کلي جو اجتماعي موزشيآجو  توان علمي مدرسین يادگیری

 رشته تحصیلي
 11/016±50/01 2/04±20/3 50/65±01/5 01/02±1/3 00/64±61/5 51/60±20/5 پزشكي

 6/002±12/66 25/04±05/4 61/61±30/2 00/00±66/4 65/61±0/2 15/65±56/2 پرستاری

 1110/1 04/1 10/1 1110/1 114/1 1110/1 داری سطح معني

 جنسیت
 006±20/66 11/05±64/4 0/61±5/2 35/01±5/4 11/62±10/5 21/64±54/2 مرد

 21/004±2/66 10/05±12/3 36/61±0/2 21/01±12/4 51/62±65/2 04/65±50/2 زن

 4/1 61/1 01/1 51/1 14/1 20/1 داری سطح معني

 سال تحصیلي

 0/002±00/00 44/05±24/3 03/61±41/5 13/00±10/3 10/61±0/4 10/65±0/5 يک  سال

 13/061±63/64 05/02±33/4 12/60±11/2 55/00±33/4 14/61±31/2 14/62±11/2 دو  سال

 53/012±32/64 61/04±5/4 01/62±26/2 06/01±00/5 53/64±03/2 4/63±11/2 سه  سال

 13/006±0/01 10/02±23/3 5/61±5 61/01±45/3 10/65±54/5 12/64±11/5 چهار  سال

 45/013±06/01 05±53/3 1/65±30/5 25/02±10/3 65/65±25/5 15/61±05/2 پنج  سال

 33/02±62/00 13/06±61/6 51/63±10/5 40/05±01/3 40/60±24/6 11/63±51/3 شش و بیشتر  سال

 1110/1 14/1 16/1 111/1 1110/1 116/1 داری سطح معني
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 : ارتباط بین حیطه های مختلف عملكرد مديران6جدول 
 

 
 کنترل هدايت دهي سازمان ريزی برنامه

 ريزی برنامه
 23/1 55/1 12/1 0 همبستگي پیرسون

 1110/1 110/1 1110/1 - داری سطح معني

 دهي سازمان
 11/1 10/1 0 12/1 رسونیپ يهمبستگ

 1110/1 1110/1 - 1110/1 داری سطح معني

 يتهدا
 15/1 0 10/1 55/1 همبستگي پیرسون

 1110/1 - 1110/1 110/1 داری سطح معني

 کنترل
 0 15/1 11/1 23/1 همبستگي پیرسون

 - 1110/1 1110/1 1110/1 داری سطح معني

 
 

 : رابطه بین جو آموزشي با عملكرد مديران و حیطه های آن3جدول 
 

 کنترل هدايت دهي سازمان ريزی برنامه مديران عملكرد متغیر

 دريم
 01/1 13/1 11/1 61/1 00/1 همبستگي پیرسون

 51/1 15/1 20/1 65/1 54/1 داری سطح معني

 

 

 بحث

گونوه کوه گفتوه شود آمووزش در محویط        همان

ها برای تربیوت دانشوجويان علووم پزشوكي      بیمارستان

هوای علوووم   (و دانشووگاه00دارای اهمیوت بووااليي اسوت)  

ات الزم را بوورای تربیووت پزشووكي بايوود بسووتر و امكانوو

انجوام   هودف از  (.63دانشجويان در بالین فراهم نمايند)

های آموزشوي   اين پژوهش بررسي عملكرد بیمارستان

دانشكده علوم پزشوكي آبوادان از ديودگاه دانشوجويان     

و ارتباط آن با عملكرد  DREEMبالیني بر اساس الگوی 

 مديران بود. 

ا وضوعیت  و همكاران در جامائیكو  ير پيتحقیق 

(، در 46آموزشي را ضوعیف ارزيوابي کورده بوود)     جو

که اکثر دانشجويان جو آموزشي دانشكده علووم   حالي

پزشكي آبادان را مثبت ارزيابي نموده بودند و اين بوه  

های ساالنه از سوی وزارت بهداشت و  دلیل ارزشیابي

باشود از طرفوي قودمت     رعايت استانداردهای الزم موي 

سووتاری و سووابقه کووم دانشووكده  طوووالني دانشووكده پر

پزشووكي تلفیووق خاصووي از تجربووه و خالقیووت را در    

دانشكده ايجاد نموده است، کوه نتوايج ايون مطالعوه بوا      

و همكاران که بر روی دانشوجويان   شنازنتايج مطالعه 

پزشووكي امووارات متحووده عربووي بووا هوودف نگوورش      

دانشجويان نسبت به محویط آموزشوي بوا اسوتفاده از     

سو نشوان داده   انجام شده بود، هم DREEMپرسشنامه 

 (.43شد)

در مطالعه حاضر میانگین نمره جوو آموزشوي   

داری  از ديدگاه دانشجويان دختر و پسر تفواوت معنوي  
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نداشووت، کووه ايوون بخووش از نتووايج بووا نتووايج مطالعووه    

نژاد و همكواران در دانشوكده دندانپزشوكي بابول      مطلف

همكواران  چنین مطالعه پالمگرنت و  ( و هم44انجام شد)

 خواني داشت. و هم

 از ديناویناسووكا کووالج يووک در پووژوهش ايوون

جهوت ارزيوابي نظورات دانشوجويان در      DREEMالگوی

مورد محویط آموزشوي انجوام شوده بوود کوه در بعود        

های تحصیل با مطالعه حاضر اختالف داشوت بوه    سال

هووای تحصوویل  ايوون ترتیووف کووه در اسووكانديناوی سووال

زشوي مشواهده نشوده    داری بوا جوو آمو   اختالف معنوي 

اما در دانشكده علوم پزشكي آبوادان بوین سوال     ،است

تحصوویلي و جووو آموزشووي نیووز ارتبوواط معكوووس و    

 افوزايش  بوا  داری وجود داشته است به طوری که معني

 يافتوه  کاهش آموزشي جو نمره میانگین تحصیلي سال

 اختیووار میووزان دلیوول بووه توانوود مووي ايوون و( 45)اسووت

و  بیموواران روی بوور مهووارت اسووتقالل در دانشووجويان

همراهي اساتید با دانشجويان باشد. زيرا در دانشوكده  

علوم پزشكي آبادان، دانشوجوی تحصویالت تكمیلوي و    

شوود و   دانشجوی دوره تخصص پزشكي تربیوت نموي  

 کنند. ها عمل نمي دانشجويان تحت نظر رزيدنت

ريوزی   پايین حیطه برناموه  با توجه نمره تقريباً

گونوه   تووان ايون   ان در اين پژوهش ميدر عملكرد مدير

ريوزی   استنباط کرد که استادان از نقش خود در برنامه

چنوین   های پزشكي رضايت ندارند. هوم  درسي دانشكده

در دانشكده علوم پزشكي آبادان شايد کمبوود اسواتید   

توانود   هوای تحصویلي موي    مجرب بالیني در پايان سوال 

 در حالي رضايت از جو آموزشي را کاهش داده باشد.

که نقش استاد در ايجواد انگیوزه و نیوز جوو آموزشوي      

که يک مطالعه در کانادا در  مطلوب، مهم است به طوری

مند را  نشان داد دانشجويان، استادان عالقه 6114سال 

دهنود، بیشوتر دوسوت     ه موي يو که باز خورد مناسف ارا

منودی   داشته و در نظرخواهي با در نظر گورفتن عالقوه  

در مورد محیط آموزشي نگورش مثبوت    استادان خود،

  .(42کنند) ابراز کرده و جو آن را مطلوب گزارش مي

در مطالعووه سوولطاني عربشوواهي و همكوواران،   

(. در مطالعوه  41بوود)  2/041شده  میانگین امتیاز کسف

 01/050خووواه و همكوواران، میووانگین نمووره درک  وطوون

 (. در مطالعه موسوی و همكاران میانگین امتیاز41بود)

شوده   (. علت تفواوت در نمورات کسوف   40بود) 0/02کل 

پرسشنامه ارزيابي وضعیت آموزش بالیني از ديودگاه  

هوای آموزشوي در    دانشجويان عالوه بر تفاوت محویط 

هووای  ، در محیطووي ماننوود بیمارسووتانهووا پووژوهشايوون 

دلیل فشوار و   تواند به دانشكده علوم پزشكي آبادان مي

دن مستمر اسواتید در  استرس باال و گاهي همراهي نكر

  های بالیني باشد. بخش

چنوووین تفووواوت در وضوووعیت آموزشوووي  هوووم

های آموزشوي   ها، اجرای صحیح يا غلط برنامه دانشگاه

هوای بوالیني، میوزان     مدون شده، شیوه مديريت بخوش 

استقالل تعريف شوده از سووی اسواتید بورای اجورای      

هووای فرهنگووي و جغرافیووايي منوواطق  مووداخالت، تفوواوت

تواند در ديدگاه دانشوجويان توثثیر داشوته     مختلف، مي

  (.51و  05باشد)

داری بوین جوو    در مطالعه حاضر ارتباط معنوي 

هوای   آموزشي با عملكرد موديران و هور يوک از حیطوه    
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نیوز   هوا  پوژوهش رد آنها مشاهده نشد. در برخوي  عملك

های بالیني هنوز مهارت  عنوان شده است مديران بخش

الزم برای چگونگي برخورد و مديريت بوا دانشوجويان   

بالیني را به طوور صوحیح ندارنود و در شورح وظوايف      

هووای مختلووف مووديريتي هنوووز بخووش   خووود و مهووارت

 (.56 و 53.)است غالف آموزشي بخش  درماني بر

های به دست  در مطالعه حاضر بر اساس يافته

هوووای مختلوووف عملكووورد  هووور يوووک از حیطوووه ،آموووده

کنتورل و هودايت (    ريزی، سازمان دهي، مديران)برنامه

داری به دسوت آمود کوه     يكديگر ارتباط مثبت و معني با

( موورد  54زاده و همكواران)  اين نتايج در مطالعوه فورج  

ا توجوه بوه نتوايج    کید قرار گرفتوه اسوت. بنوابراين بو    ثت

هوای   چوون همراهوي موديران بخوش     مطالعه حاضر، هم

ريوزی و تغییور نگواه از     بالیني با واحد توسوعه برناموه  

درمواني بوه بخوش     هوا بوه عنووان بخوش صورفاً      بخش

آموزشووي و درموواني در بهبووود و افووزايش رضووايت    

در مطالعووه  ،(55 و 52ثر واقووع گووردد)ؤدانشووجويان موو

هووا  کووه مووديران بخووش حاضوور نیووز بووا توجووه بووه ايوون

انود بوا افوزايش     اه مدت گذارنوده تهای مديريتي کو دوره

توان جوو   ارتباط بین بخش درمان و بخش آموزش مي

آموزشي در دانشجوياني که در اين مطالعوه ناراضوي   

 رسیدند را بهبود بخشید. به نظر مي

حوودود يووک سوووم شوورکت کننوودگان از جووو    

كده علووم  های بالیني در دانش آموزشي حاکم بر بخش

انود کوه در مقايسوه بوا      پزشكي آبوادان ناراضوي بووده   

تر  مشابه در داخل کشور اين نسبت پايینهای  پزوهش

رسد با تغییر شیوه  به نظر مي (0،  41و  41)بوده است

موزان آهوا در همراهوي بوا کوار     همكاری مديران بخوش 

ريزی آمووزش بوالیني    بالیني و همكاری آنها در برنامه

ها نیز بوه ارتقوای کیفیوت     مديران بخشموجف شود تا 

هوا و   کوه از شویوه   آموزشي ترغیوف شووند و يوا ايون    

هوای بوا موفقیوت بیشوتر      يندهای استاندارد دانشگاهآفر

. تضوووواد قوووودمت دو دانشووووكده   کوووورداسووووتفاده 

دوره پرسوتار( و پزشوكي)تربیت    62پرستاری)تربیت 

هووای  يووک دوره پزشووک عمووومي( شووايد از محوودوديت

اموا   ،حراز ايون میوزان نارضوايتي باشود    مطالعه برای ا

تفكیک نمودن آن با توجوه بوه محویط بوالیني مشوترک      

برای هر دو گروه نیز نبايد از نظر اساتید و مديران به 

  دور باشد.

های اين مطالعوه   گران با توجه به يافته پژوهش

ها  ريزی درسي در بیمارستان تجديد در ساختار برنامه

بووه مسووئولین و مووديران  هووای الزم  ه آموووزشيووو ارا

هوای بوالیني در خصوو  موديريت آموزشوي و       بخش

و  زواوینماينود. در مطالعوه    ارتباطات را پیشونهاد موي  

همكوواران نیووز کووه در دانشووكده پزشووكي ريووا  در    

 ،عربستان برای ارزيابي محویط آموزشوي انجوام شود    

هوووای درسوووي بووورای ارتقوووای درک  بهبوووود برناموووه

آمووزش بوالیني    دانشجويان نسوبت بوه محویط و جوو    

 (.52پیشنهاد شده است)

 اجتمواعي  شرايط و آموزشي جو در بازنگری 

 تووان  و جغرافیايي شرايط به توجه با بالیني های بخش

هووای  ديگوور توصوویه  از نیووز اسوواتید عملووي و علمووي

  باشد. پژوهشگران اين مطالعه مي
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هوای ايون مطالعوه تعوداد کوم       يكي از محدوديت

بالین بوود کوه بوه دلیول      دانشجويان پزشكي در محیط

جوووان بووودن ايوون رشووته در دانشووكده علوووم پزشووكي 

آبادان است. در مطالعه حاضر برای اولین بار عملكرد 

ها( موورد   های بالیني)سرپرستاران بخش مديران بخش

ارزيابي قرار گرفت تا تاثیر آن بر جو آموزش بررسي 

هوای   شود. توصیه پژوهشگران اين اسوت کوه توانوايي   

ي مدرسان در حوزه آموزش بوالین نیوز موورد    مديريت

ثیر آن بر يادگیری و ياددهي ثبررسي قرار گیرد تا از ت

 دست آيد.ه تری ب اطالعات جامع

 

 تقدير و تشكر

مصووب در   پژوهشمطالعه حاضر برگرفته از 

ه علووم پزشووكي  گاشوورای تخصصوي پووژوهش دانشو   

  IR.ABADANUMS.REC.1398.044بوا کود اخوال      آبادان

اشد که با حمايت موالي ايون دانشوكده انجوام شود،      ب مي

داننود تووا از شوورکت    پژوهشگوران بور خوود الزم موي

کننودگوان در ايون مطالعوه کوه تجوربیوات خووود را در  

 اختیوار قورار دادند، قودرداني نماينود. 
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Abstract: 
 

Background & aim: The study of educational environments in teaching hospitals has been 
recommended by many countries on an ongoing basis. In medical science education 
environments, in order to organize students' behavior, it is necessary to adjust and adapt the 
content and educational environment to each other as two important factors in the development of 
medical sciences. The aim of this study was to determine and study the atmosphere of teaching 
hospitals in Abadan University of Medical Sciences from the perspective of clinical students and its 
relationship with the performance of managers. 
 

Methods: the present cross-sectional study was conducted in educational hospitals under the 
auspices of Abadan School of Medical Sciences in 2019. Research tools were two valid and 
reliable questionnaires. The “Dundee Ready Educational Environment Measure questionnaire” was 
used for the educational environment and the “managers' performance questionnaire” was used to 
evaluate the managers of the departments. Sampling was done by census and 204 students and 
32 heads of clinical departments were included in the study. The collected data were analyzed 
using descriptive tests (frequency and percentage, mean and standard deviation) and analytical 
tests of t-test, analysis of variance and Pearson correlation. 
 

Results: The performance of managers was strong (mean score was 68.75±7.39). Each of the 
different areas of managers' performance had a positive and significant relationship with each 
other. Educational atmosphere was also favorable (mean score 113.35±22.59). There was no 
significant relationship between educational atmosphere and managers 'performance and each of 
the managers' performance areas. 
 

Conclusion: Due to the dissatisfaction of one third of students with the educational atmosphere in 
Abadan University of Medical Sciences in clinical departments and not so high score in the 
dimension of planning in the performance of managers, educational processes need careful 
planning and implementation of standards. 
 

Keywords: Educational environment, Teaching Hospital, Clinical environment, Manager, 
Performance, DREEM 
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