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Abstract  Article Info 

Introduction: Students’ perceptions of their educational environment play a very 

crucial role in the learning process, academic buoyancy and performance. This study 

aimed to investigate health sciences students’ perceptions of the  educational 

environment and evaluated the predictability of academic buoyancy through their 

perceptions of the educational environment . 
Methods: This research was a descriptive -correlational study. The statistical 

population consisted of all health students who were studying in Ilam, Arak, Birjand, 

Semnan and Hamadan Universities of Medical Sciences in the academic year 2018-19. 

A total number of 475 students were selected through multistage random sampling 

method and the data of 400 participants were analyzed (response rate = 84.2%). Data 

were gathered using a Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM) and 

academic buoyancy questionnaires. In this study, while using SPSS v.22 software, 

independent samples t-test, one–way ANOVA, simple and multiple regressions were 

employed for data analysis. 

Results: The mean overall DREEM score was 114.1±22.92 (maximum, 200). The 

result showed that students' perceptions of the educational environment would predict 

9% of the variance of their academic buoyancy (R=0.304, R2=0.092, Adjusted R2=0.09, 

F=40.507, p<0.01). Also, regression coefficients showed that the components of 

students’ perceptions of the educational environment, except the component of 

students’ perceptions of teachers, had a significant role in predicting academic 

buoyancy . 

Conclusion: Health students’ perceptions of their educational environment were at a 

moderate level shows that the educational environment was found to be more positive 

than negative. Nevertheless, addressing accurate assessments, identifying strengths and 

weaknesses, and conducting educational interventions are essential to enhance students' 

perceptions of the educational environment and, consequently, improve academic 

buoyancy . 
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  بينیيشبهداشت از محيط آموزشی و نقش آن در پ یهادرك دانشجويان رشته

 سرزندگی تحصيلی 
 

  شفيعی  مسعود، 4عباسی  محمدی، عل3نژاد ابوالحسن وحيده، 2آقائی حامد، *1، طالب عسکری پور1آيت رحمانی 

 7کاظمیالهه ، 8جليلوند محمدعلی،  7آباد مستان مهدی محمديان،  6غفاری يم، محمدابراه5مطلق

 
 بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ایران هایی مركز تحقيقات علوم و فناور  1
 ایران  اراك، اراك،  پزشکي علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،ایحرفه گروه مهندسي بهداشت   2

 بيرجند پزشکي  علوم دانشگاه  بهداشت دانشکده یاحرفه   بهداشت مهندسي گروه سالمت، بر مؤثر   اجتماعي عوامل  تحقيقات مركز 3
 ایران ایالم، ایالم،  پزشکي علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ی،احرفه  مهندسي بهداشت گروه  4

 ران یهمدان، همدان، ا يدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،يشغل  يمنیبهداشت و ا قات يمركز تحق ،یبهداشت حرفه ا  يآموزش يقطب علم  5
 ایران رشت، گيالن،  پزشکي علوم  دانشگاه دندانپزشکي، دانشکده  دندانپزشکي، علوم تحقيقات مركز  6

 ایران سمنان، سمنان، پزشکي علوم  دانشگاه بهداشت، دانشکده ی،احرفه بهداشت مهندسي گروه  7
 ایران سمنان، سمنان،  پزشکي علوم  دانشگاه  بهداشت، دانشکده  سالمت، ارتقا و  بهداشت آموزش گروه 8

 

 
 askaripoor@semums.ac.ir. ایميل: رانیسمنان، سمنان، ا يبهداشتي، دانشگاه علوم پزشک یهای مركز تحقيقات علوم و فناور ،  طالب عسکری پور :نویسنده مسوول*

 ده کي چ

 ،دارد. این مطالعه  تحصيل، نقش بسيار مهمي در فرایند یادگيری، سرزندگي تحصيلي و عملکرددرك دانشجویان از محيط آموزشي محل  مقدمه:  

ها از محيط  سرزندگي تحصيلي از طریق درك آن   بينييش پقابليت  بهداشت از محيط آموزشي و ارزیابي    یهابررسي درك دانشجویان رشته   باهدف
 شده است.آموزشي انجام 

 ی هابهداشت شاغل به تحصيل در دانشگاه   یهاجامعه آماری شامل كليه دانشجویان رشته   همبستگي است. -صيفي  این تحقيق از نوع تو :  هاروش

، یاچندمرحله يری تصادفي  گدانشجو به روش نمونه   475تعداد   بوده است.  97-98علوم پزشکي ایالم، اراك، بيرجند، سمنان و همدان در سال تحصيلي  
داده  و  پاسخ= كشركت   400  یهاانتخاب  )نرخ  قرار گرفت  آناليز  مورد  داده   2/84ننده  ابزار گردآوری  آموزشدرصد(.  محيط  پرسشنامه سنجش    ي ها، 

(DREEM.و پرسشنامه سرزندگي تحصيلي بود )    افزار  نرمدر این مطالعه ضمن استفاده ازSPSS    یها از آزمون،  22نسخه  t    مستقل، آناليز واریانس
 استفاده گردید. هاداده جهت آناليز ساده و چندگانه   هایيون، رگرسطرفهیک

نتایج مطالعه نشان داد كه درك دانشجویان    ( به دست آمد.200)حداكثر    1/114±92/22ميانگين نمره كلي درك دانشجویان از محيط آموزشي    :نتايج 

آموزشي   محيط  آن   درصد  9از  تحصيلي  سرزندگي  واریانس  پاز  را     R  ،092/0=2R  ،09/0=2R=304/0) كنديم  بينييش ها 

درك دانشجویان از محيط آموزشي به جزء مؤلفه درك    یهاكه تمام مؤلفه   نشان داد  يضرایب رگرسيون . همچنين،(F،001/0>p=507/40،شدهیلتعد
 اند.سرزندگي تحصيلي داشته  بينييش در پ  داریي دانشجویان از مدرسين، نقش معن

مثبت در محيط آموزشي    یهابهداشت در مورد محيط آموزشي، در سطح متوسط بوده، به مفهوم وجود جنبه   یها درك دانشجویان رشته   : گيریيجه نت 

، جهت بهبود درك دانشجویان و انجام مداخالت آموزشيدقيق، تشخيص نقاط قوت و ضعف  هاییابي گرچه، انجام ارز منفي است. یهابيش از جنبه 
 تبع آن، افزایش سرزندگي تحصيلي ضروری است.به از محيط آموزشي و 

 

 بهداشت دانشجویان ، درك دانشجویان از محیط آموزشی، سرزندگي تحصيليکليدی:  ی هاواژه
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 مقدمه 
به   كمک  پژوهش،  و  تحقيق  عالي،  آموزش  اصلي  كاركرد 

آموزش و تربيت دانشجویان كارآمد است كه این فرایند در    ،جامعه
م  هایيطمح اتفاق  هر    .[1]  افتدي آموزشي  در  آموزشي  محيط 

به   یعرصه اما  بوده،  متفاوت  از  است  عبارت  ي  طوركلیادگيری 
كالس درس، گروه آموزشي، دانشکده، دانشگاه و كليه فضاها و 

سخت  نرم  یافزارامکانات  نقش  یافزارو  كه  است    ي آموزشي 
, 2]  كندي در موفقيت و آموزش دانشجویان ایفاء م  ایكنندهيينتع
3]. 

آمككوزش  ییككک محككيط آموزشككي اسككتاندارد بككرای ارا ككه
؛ امكا عكالوه بكر  [4]اسكت   حيكاتي، یک اصكل مهكو و  يفيتباك

رفتككار  كننككدهيينایككن اصككل مهككو، درك افككراد از واقعيككت، تع
 هككا از محككيط آموزشككي،آن و درك هاهاسككت و برداشككتآن

هككا را رشككد، انگيككزه، سككرزندگي و عملکككرد تحصككيلي آن رفتكار،
درك افكراد از محكيط آموزشكي   .[5]  دهكديتحت تكثثير قكرار م

ی هااجككرای برنامككه كيفيككتاهككداف و  كتورهككای چككونتككابع فا
، [7, 6]هككا آناجككرای  در دانشككجویان و مشككاركت آموزشككي
تعامكل اسكتاد   و  و عملکكرد اسكاتيد نسكبت بكه آمكوزش  نگرش

، دیكككدگاه و درك دانشكككجویان از شكككرایط [9, 8]دانشكككجو  –

اسكككت فراگيكككران  يعلمككك هاییو توانمنكككد [10]اجتمكككاعي 
ذكر شكود ككه بكر اسكاس شكواهد موجكود، مهو است كه  .  [11]

محككيط آموزشككي درك شككده توسككط افككراد، بيشككتر از شككرایط 
بككر فراینككد یككادگيری تثثيرگكك ار  ،واقعككي خككود محككيط آموزشككي

 .[13, 12] باشكككديم فراگيكككرانرفتكككار  كننكككدهيينتعو  بكككوده
ككه درك فراگيكران از محكيط   دهكديشواهدی زیكادی نشكان م

روانككي در  -عككامالت اجتمككاعيیككادگيری و فضككای آموزشككي و ت
یكادگيری،   یيكزهدر ایجكاد انگ  كننكدهييناین محكيط، عامكل تع

 پيشككرفت یككترضككایت از تحصككيل، احسككاس بهزیسككتي و درنها
-14] باشككديمككاهر م يالنالتحصككتربيككت فار و  تحصككيلي

لكك ا بررسككي درك افككراد از محككيط آموزشككي، ضككمن ارا ككه  .[16
تصككویری نسككبتام جككامع و بككا جز يككات از محككيط آموزشككي و 

عنوان بككه توانككديتعيككين نقككاط ضككعف و قككوت ایككن محككيط، م
آموزشككككي،  هاییزیریككككک رویکككككرد مهككككو در برنامككككه
آمككوزش و تربيككت  يفيككترویکردهككای اصككالحي تحككول در ك

 .[18, 17]اده شود نيروهای ماهر و كارآمد استف
عنوان یکي  یکي از فاكتورهای مهو در پيشرفت تحصيلي و به 

سرزندگي تحصيلي است. سرزندگي  بهزیستي ذهني،    یهااز مؤلفه 
است كه به واكنش سازنده    یآورتاب  یافتهتحصيلي شکل توسعه 

ها و موانع در طول مدت تحصيل  و تطابق فراگيران به انواع چالش 
مشکالت آموزشي و ارتباط ،  درسيی  اار برنامهچون امتحانات، فش

 دهد ي شواهد موجود نشان م.  [23-19]  گرددي اطالق مبين فردی  
تحصيلي دخيل    و تعيين سرزندگي   بينييشپدر    عوامل بسياریكه  

و    كنندهيينفاكتورهای تب  ینتر؛ اما یکي از مهو[26-24]هستند  

مؤثر بر سرزندگي تحصيلي، درك فراگيران از محيط آموزشي است  
  در مطالعات متعدد بين درك دانشجویان از محيط آموزشي.  [27]
شده است  گزارش داریيسرزندگي تحصيلي ارتباط مثبت و معن و
های مطالعه صدری دميرچي و همکاران نتایج داده.  [29,  28,  21]

  گيری و سرزندگي تحصيلينشان داد كه بين درك از محيط یاد
دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه رابطه  

درصد از تغييرات    39داری وجود داشته است. همچنين  مثبت معني
سرزندگي تحصيلي بر اساس درك از محيط یادگيری و سرسختي  

 های یافته همچنين    .[30]بيني بوده است  شناختي قابل پيش روان 
امي و همکاران نشان داد كه درك از محيط آموزشي مطالعه بهر

نقش مثبتي داشته    ،در ارتقای شناخت، انگيزه و سرزندگي تحصيلي
عالوه بر این، نتایج مطالعه محمدی و همکاران نشان    .[31]است  

دانشگاه در  آموزشي  محيط  از  دانشجویان  درك  كه  علوم    داد 
پزشکي زنجان در حد متوسط بوده، نياز برای بهبودی و اصالح در  

 . [32]همه ابعاد محيط آموزشي وجود داشته است 
نظككر بككه اهميككت بهداشككت و پيشككگيری در حفكك  و ارتقككاء 

، تربيكت نيروهكای كارآمكد در ایكن زمينكه سالمت افكراد جامعكه
. جهكت نيكل بكه ایكن هكدف، اسكتاز اهميت زیادی برخكوردار  

ود محككيط آموزشككي اسككتاندارد و دانشككجویان بككا سككرزندگي وجكك
نظكر بكه  تحصيلي و عملکكرد تحصكيلي خكوب ضكروری اسكت.

بكر   يكدعدم انجام مطالعه در سطح كشكور در ایكن زمينكه بكا تثك
ایكن پكژوهش باهكدف   علكوم بهداشكت،  یهادانشجویان رشكته
 محكككيط از بهداشكككت یهارشكككته دانشكككجویانبررسكككي درك 

سكككرزندگي  بينكككييشش آن در پو تبيكككين نقككك آموزشكككي
 در این دانشجویان، طراحي و اجرا گردید. تحصيلي

 هاروش 
  1398بود كه در سال    همبستگي  نوع  از  مقطعي   حاضر  پژوهش

، شامل دانشجویان شاغل  ي. جامعۀ آماری موردبررس انجام گردید
دوره  در  تحصيل  رشته   یهابه  در  مهندسي   یهاكارشناسي 

و    یابهداشت محيط، بهداشت عمومي و مهندسي بهداشت حرفه 
علوم پزشکي    یهادر دانشگاه  97–98  يليایمني كار در سال تحص

  نفر بودند.  1650در حدود  و  همدان   ،ایالم، بيرجند، اراك، سمنان
 یک  ميانگين  برآورد  نمونه  حجو  فرمول  از  برای تعيين حجو نمونه

  درصد،  95  یآمار  توان  گرفتن  نظر   با در.  گردید  استفاده  یاجامعه
انحراف 05/0  خطای  سطح با   d=3/1  ، 2/7  با  برابر  معيار  ،    و 

فرمول   از   استفاده  با  نمونه   ، حجوهانمونه درصد ریزش    10  احتساب
 . [32] یدگردزیر محاسبه 

( )

( )

( ) ( )
( )

2

2
2 21

1
2

0 2 2

0

z z
1.96 1.64 7.2

n 397.5 400
d 1.3

1
n n 444.4 445

1 0.1

 −
−

 
+  

+ = = = 

=  = 
−

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             3 / 11

https://edcbmj.ir/article-1-2420-fa.html


Edu Stra Med Sci                                      2020, Vol. 13, No.4 363 

افزایش  نمونه    تعداد   به   نمونه   30دقت،  برای  حجو 
در   .شد  گرفته  نظر  در 475 كل نمونه   حجو و ، اضافه شدهمحاسبه
موردمطالعه شركت   ادامه جامعه  نمونه   كنندگاناز   يریگبه شيوه 

دانشجویان    انتخاب  یاچندمرحله  تصادفي كل  تعداد  شدند. 
  بيرجند،  ایالم،  پزشکي  علوم  ی هادانشگاه  ی بهداشت درهارشته 
  373و    297،  337،  342،  301همدان به ترتيب    و   سمنان  اراك،

عنوان  به   دانشگاه  گرفتن،  نظر  در  با  پژوهش   این  نفر بوده است. در
  86، 97، 98، 87 ذكرشدهی ها دانشگاه به ترتيب به  اصلي،  خوشه
اساس  نمونه    107و   كل    حجو  با   متناسب  احتمالبر  نمونه 

با در نظر  به تفکيک هر دانشگاه،  ادامه،  اختصاص داده شد. در 
تحصيلي  گرفتن   رشته  تعداد    عنوانبه هر  اساس  بر  طبقه، 

هر   به  نمونه  حجو  رشته،  آن  در  تحصيل  به  شاغل  دانشجویان 
تخصيص   نيز  مرحله  این  در  گردید.  اختصاص  اساسطبقه،    بر 

انتخاب   با  پایان،  در  بود.  كل  نمونه  حجو  با  متناسب  احتمال 
ر  ( در هر طبقه، ب97  تا  94سال  های  یورودتصادفي یک ورودی )
افراد  اختصاصاساس حجو نمونه   در مطالعه   كنندهشركت یافته، 

دوره انتخاب گردید.    هر  افراد  ليست   به  توجه   تصادفي با   صورتبه 
  4/3نسخه    R  افزارنرم انتخاب تصادفي در این مرحله با استفاده از  

 انجام گرفت. 
 پرسككشككنامه 400تعداد شككده،  یعتوزی هاپرسككشككنامهكل از 

درصكككد(، تکميل و مورد  2/84)نرخ پاسكككخ=   كاملصكككورت  به
 به اشكتغال ها شكاملنمونه ورود قرار گرفت. مالك  وتحليلیهتجز

 ها،نمونه خروج شكركت در پژوهش و مالك به تمایل تحصكيل و

درسكت و  تکميل عدم به پرسكشكنامه و پاسكخگویي به تمایل عدم
 ی آوررای جمعدر این مطالعه ب.  ها بوده اسككتپرسككشككنامه كامل
ها عالوه بر پرسكشكنامه اطالعات دموگرافي) )شكامل سكن، داده

جنس، وضككعيت تثهل، رشككته تحصككيلي( از نسككخه فارسككي 
( و سرزندگي  DREEMدرك از محيط آموزشي ) یهاپرسشنامه

تحصككيلي اسككتفاده گردید. پرسككشككنامه درك از محيط آموزشككي 
ه شكامل اسكت. این پرسكشكنام شكدهینهمکاران تدو توسكط راف و

سكككؤال مربوط بكه سكككنجش درك و دیكدگكاه فراگيران دربكاره   50
، خرده مقياس 5دارای محيط آموزشككي اسككت. این پرسككشككنامه 

سؤال(، درك دانشجویان    12درك دانشجویان از یادگيری )  شامل
سكؤال(، درك دانشكجویان از توانایي علمي خود  11از مدرسكين )

درك  و سكؤال( 12سكؤال(، درك دانشكجویان از جو آموزشكي ) 8)
. هر باشكديسكؤال( م 7دانشكجویان از شكرایط اجتماعي آموزش )

امتيازی )كامالم مخالف   5با مقياس ليکرت  این پرسشنامه،  عبارت  
شككده اسككت. البته نه  یگ ار( نمره4تا كامالم موافق عدد   0عدد 

و  48، 39، 35،  25، 17،  9،  8، 4مورد پرسكشكنامه م كور )سؤا ت  
تا كامالم عدد مخالف  0صورت معکوس )كامالم موافق عدد ( به50
شككده اسككت. حداكثر نمره كل ممکن در این   یگ ار( نمره4عدد 

آمكده بكا تر،  دسكككتامتيكاز اسكككت و امتيكاز بكه 200پرسكككشكككنكامكه  
باشد. در این پرسشنامه، يتر مط آموزشي مطلوبدهنده محينشان

 - 100خيلي ضعيف، نمره محيط آموزشي    عنوانبه 0 -  50نمره 
نمره    51 دارای مشكككکالت فراوان،   محيط  101  -  150محيط 

منفي و نمره  یهامثبت بيشكتر از جنبه  یهاجنبهدارای   آموزشكي
بكا    محيط  عنوانبكه  151  -  200 عكاليآموزشكككي   وضكككعيكت 
دهد يشكده نشكان ممطالعات انجام .[33]اسكت  بندی شكده يوتقسك

 هایيطكارایي خوبي در ارزیابي كمي مح  ،كه این پرسكككشكككنامه
ضكمن شكناسكایي نقاط قوت و ضكعف   توانديآموزشكي داشكته، م

آموزشكي، اطالعات ارزشكمندی برای انجام مداخالت  هایيطمح
دهكد  آموزشكككي، در اختيكار مكدیران و برنكامكه ریزان آموزشكككي قرار

این پرسشنامه در مطالعه  روایي و پایایي نسكخه فارسي  . [34-38]
 رسكيده يدتا به  محمدی و همکاران در دانشكجویان علوم پزشكکي  

  با  پرسكشكنامه این پایایي همچنين در مطالعه حاضكر، .[32]اسكت  
 يد گردید.تا  71/0ی كرونباخ مساوی  آلفاضریب 

ارزیابي سكرزندگي تحصكيلي از در این مطالعه، برای همچنين 
مقياس سكرزندگي تحصكيلي  یافتهنسكخه فارسكي پرسكشكنامه توسكعه

. در این پرسكشكنامه [28] ید( اسكتفاده گرد2006مارتين و مارش )
تكا  1امتيكازی )ككامالم مخكالف عكدد  5هر سكككؤال بكا مقيكاس ليکرت 

شكده اسكت. در این پرسكشكنامه  یگ ار( نمره5كامالم موافق عدد  
به مفهوم سككرزندگي تحصككيلي پایين، نمره  18تا   9ن بي  اتنمر
 27سككرزندگي تحصككيلي متوسككط و نمره با تر از  27تا   18بين 

شكده اسكت. روایي و پایایي  بندیيوسكرزندگي تحصكيلي با  تقسك
نسكخه فارسكي این پرسكشكنامه در مطالعه دهقاني زاده و چاری به 

 پایایي حاضكر،پژوهش  . عالوه بر این، در[39]رسكيده اسكت    يدتا 
  يدتا به   76/0  مسكاوی كرونباخ  یآلفا  ضكریب با پرسكشكنامه این

اخالقي، در ابتكدای مطكالعكه،  مالحظكات منظور رعكایكتبكهرسكككيكد.  
كنندگان توسكط  ضكمن تشكریح اهداف پژوهش برای كليه مشكاركت

گروه تحقيق، افراد برای شركت و یا انصراف از ادامه همکاری در 
منظور فاش آزادی عمل كامل داشكتند. همچنين به، یاهر مرحله

ها فاقد نام و كنندگان، پرسشنامهنشكدن اطالعات شكخصكي شكركت
 كميته   توسكط مطالعه پروتکل همچنين  .نام خانوادگي بوده اسكت

 به  IR.SEMUMS.REC.1398.017 كد با  دانشكگاه  اخالق
 .رسيد يدتا 

از بكككرای انجكككام آناليزهكككای آمكككاری در ایكككن مطالعكككه، 
اسككتفاده شككد. همچنككين، بككا در  22نسككخه  SPSSافككزار نرم

، یداريعنوان سككطح معنككبككه>P-value 05/0نظككر گككرفتن 
 فراوانكي،) يفيآمكار توصك یهكاروش زهكا اداده تحليكل بكرای

شككامل آزمككون  اسككتنباطي ميككانگين و انحككراف معيككار( و آمككار
مسكتقل )بكرای مقایسكه ميكانگين نمكره درك از   یهاتي نمونكه
آموزشككي و سككرزندگي تحصككيلي در متغيككر جنسككيت(، محككيط 

)مقایسككه ميككانگين نمككره درك از  طرفككهیکآنككاليز واریككانس 
محككيط آموزشككي و سككرزندگي تحصككيلي در متغيرهككای رشككته 
تحصكككيلي و دانشكككگاه محكككل تحصكككيل(، رگرسكككيون سكككاده 

 از درك سكرزندگي تحصكيلي بكر اسكاس نمكره كلكي  بينييش)پ
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 بينككييشزمككان )پچندگانككه هو ( و رگرسككيونآموزشككيمحككيط 
از  درك هككایياسسككرزندگي تحصككيلي بككر اسككاس خككرده مق

 گردید. محيط آموزشي( استفاده

 هايافته
  ككه   (95/21±49/3)   موردمطكالعكه   افراد   سكككني   ميكانگين

درصككد(   5/26نفر ) 106ها دختر و  درصككد( آن  5/73نفر )   294
 8/15نفر( مجرد و    337هكا )درصكككد آن  3/84  بودنكد. همچنين

 ،. از افراد موردمطالعهدادندينفر( متثهل تشكككکيل م 63درصكككد )
درصككد( دانشككجوی رشككته مهندسككي بهداشككت   5/28نفر ) 114
نفر    165درصكككد( بهكداشكككت عمومي و    3/30نفر )  121 ،محيط

و ایمني ككار    یادرصكككد( مهنكدسكككي بهكداشكككت حرفكه  3/41)
اند. نتایج مطالعه نشكككان داد كه ميانگين قرارگرفته  يموردبررسككك

 1/114±92/22  ينمرات دانشكككجویكان در مورد محيط آموزشككك
گانه محيط نتایج درك دانشكجویان در رابطه با ابعاد پنج.  باشكديم

 آمده است. 1آموزشي در جدول 
 هكای يكاسخرده مق  پژوهش نشكككان داد ككه در  هكاییكافتكه

گانه محيط آموزشكككي به جزء بعد درك از شكككرایط اجتماعي پنج

در مقایسه با دانشجویان    دانشجویان پسرميانگين نمرات    ،آموزش
نتایج درك دانشكجویان در رابطه با ابعاد دختر بيشكتر بوده اسكت.  

 2گكانكه محيط آموزشكككي بكه تفکيكک دختر و پسكككر در جكدول  پنج
مطالعه در آزمون آناليز  نتایجشككده اسككت. بر اسككاس نمایش داده
تفكاوتي معنطرفكهیكکواریكانس   و خرده   داریي،  نمره كلي  در 

گانه محيط آموزشكي به تفکيک رشكته تحصكيلي جپن هایياسمق
درك دانشكككجویان از مدرسكككين مشكككاهده  به جزء خرده مقياس

(  Post hoc testهمچنين بر اسكاس مقایسكات زوجي )  نگردید.
فقط ميان دانشكجویان مهندسكي بهداشكت در این خرده مقياس،  

( p=041/0و ایمني كار ) یامحيط و مهندسككي بهداشككت حرفه
وجود داشكته اسكت. نتایج درك دانشكجویان در   اریديتفاوت معن

گانه محيط آموزشكي به تفکيک رشكته تحصكيلي رابطه با ابعاد پنج
شكككده اسكككت. بر اسكككاس نتایج مطالعه، نمایش داده 3در جدول 
گكانكه پنج  هكایيكاسدر نمره كلي و خرده مق  داریيتفكاوتي معن

محيط آموزشككي به تفکيک دانشككگاه محل تحصككيل مشككاهده 
گانه محيط دید. نتایج درك دانشككجویان در رابطه با ابعاد پنجنگر

در جدول  تحصكيل محل دانشكگاه  تفکيک  بهآموزشكي به تفکيک  
 شده است.نمایش داده 4

 (n=400گانه محيط آموزشی ): نتايج درك دانشجويان در رابطه با ابعاد پنج 1جدول 

 تفسير  انحراف معيار  ±ميانگين کلی  حداکثر نمره هاياس خرده مق

 شدهدیدگاه مثبت دانشجویان نسبت به آموزش ارا ه 53/26±75/6 48 درك دانشجویان از یادگيری 

 حركت در مسير درست مدرسين 6/26±53/5 44 درك دانشجویان از مدرسين 

 مثبت دانشجویان نسبت توانایي علمي خویشدیدگاه  09/20±14/4 32 درك دانشجویان از توانایي علمي خود 

 دانشجویان نسبت به جو آموزشي دیدگاه مثبتي دارند  81/25±53/6 48 درك دانشجویان از جو آموزشي 

 شرایط اجتماعي آموزش زیاد بد نيست 06/15±07/4 28 درك دانشجویان از شرایط اجتماعي آموزش 

 منفي است  یهامثبت محيط یادگيری بيش از جنبه یهاجنبه 1/114±92/22 200 نمره كلي درك در مورد محيط آموزشي 

 (n=400گانه محيط آموزشی به تفکيک دختر و پسر ) : نتايج )ميانگين و انحراف معيار( درك دانشجويان در رابطه با ابعاد پنج 2جدول 

 t P-value دختران پسران  هاياس خرده مق

 021/0 33/2 17/26±68/6 88/27±93/5 درك دانشجویان از یادگيری 

 008/0 65/2 27/26±82/5 82/27±89/4 درك دانشجویان از مدرسين 

 011/0 57/2 77/19±08/4 98/20±38/4 درك دانشجویان از توانایي علمي خود 

 001/0 23/3 18/25±67/6 55/27±84/5 درك دانشجویان از جو آموزشي 

 183/0 33/1 89/14±15/4 51/15±83/3 آموزش درك دانشجویان از شرایط اجتماعي 

 002/0 09/3 112/ 08±32/22 69/119±8/19 نمره كلي درك در مورد محيط آموزشي 

 شده است. ( نمایش دادهBoldصورت پررن) )( رسيده است، بهp<0/ 05) داریي* پارامترهایي كه به حد معن

 (n=400گانه محيط آموزشی به تفکيک رشته تحصيلی )دانشجويان در رابطه با ابعاد پنج : نتايج )ميانگين و انحراف معيار( درك 3جدول 

 F P-value بهداشت عمومی  و ايمنی کار  ی امهندسی بهداشت حرفه مهندسی بهداشت محيط هاياس خرده مق

 12/0 137/2 23/26±38/7 32/27±36/6 69/25±53/6 درك دانشجویان از یادگيری 

 041/0 221/3 39/26±73/5 32/27±43/5 63/25±35/5 دانشجویان از مدرسين درك 

 651/0 43/0 35/20±35/4 06/20±36/4 85/19±77/3 درك دانشجویان از توانایي علمي خود 

 195/0 643/1 11/25±3/7 48/26±17/6 6/25±14/6 درك دانشجویان از جو آموزشي 

 706/0 348/0 05/15±44/4 23/15±05/4 81/14±71/3 آموزش درك دانشجویان از شرایط اجتماعي 

 173/0 76/1 113/ 31±19/23 116/ 42±88/21 111/ 58±39/20 نمره كلي درك در مورد محيط آموزشي 

 شده است. ( نمایش دادهBoldصورت پررن) )( رسيده است، بهp<0/ 05) داریي* پارامترهایي كه به حد معن
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نمره  معيار  انحراف  و  ميانگين  كه  داد  نشان  مطالعه  نتایج 

سطح  بوده است كه نشان از    08/29±39/7  يليسرزندگي تحص
سرزندگي تحصيلي با  در جامعه موردمطالعه بوده است. همچنين 

)در   پسران  ميان  سرزندگي  ،  p=009/0نمره 

622/2=t،48/7±68/30( دختران  و  تفاوت 29/7±5/28(   )
آناليز واریانس    داریيمعن نتایج آزمون  مشاهده گردید. همچنين 
در سرزندگي تحصيلي    داریينشان داد كه تفاوتي معن  طرفهیک

تحص محل  دانشگاه  تفکيک  و  p  ،559/1=F=174/0)  يلبه   )
 ( وجود نداشته است. p ،353/1=F=26/0) يليتحص یهارشته 

مطالعه   این   تحصيلي سرزندگي بينييشپ منظوربه در 

بر درك اساس دانشجویان  كلي  محيط  از دانشجویان نمره 
رگرسيون ،  آموزشي نتایج استفاده ساده از  كه   نشان شد.    9داد 
 F  ،304/0=R  ،092/0=2R  ،09/0=2R=507/40)درصد  

طریق(  p<001/0،  شدهیلتعد از  تحصيلي  سرزندگي   واریانس 

است  و تبيين    بينييش محيط آموزشي قابل پدرك دانشجویان از  
 (. 5)جدول 

پ باهدف  پژوهش،  این  در  سرزندگي    بينييش همچنين، 
 درك دانشجویان   هایياستحصيلي دانشجویان بر اساس خرده مق

زمان( استفاده از محيط آموزشي، از رگرسيون چندگانه )مدل هو
بر   مشخصاین  گردید.  كه    اساس  درصد    2/12گردید 

(122/12=F  ،365/0=R  ،133/0=2R  ،122/0=2R  شدهیلتعد ،

001/0>p درك    یها( واریانس سرزندگي تحصيلي از طریق مؤلفه
پ قابل  آموزشي  محيط  از  تبيين    بينييشدانشجویان  است.  و 

خرده   طریق  از  هریک  نقش  به  مربوط  رگرسيوني  ضرایب 
آم  هایياسمق محيط  از  دانشجویان  پدرك  در    بينييشوزشي 

درك   مقياس  خرده  جزء  به  كه  داد  نشان  تحصيلي  سرزندگي 
در    داریي نقش معن  ها،ياسدانشجویان از مدرسين، بقيه خرده مق

(.6اند )جدول سرزندگي تحصيلي داشته  بينييشپ

 شی به تفکيک دانشگاه محل تحصيلگانه محيط آموزنتايج )ميانگين و انحراف معيار( درك دانشجويان در رابطه با ابعاد پنج  4جدول 

هاياس خرده مق  F P-value همدان سمنان  بيرجند  اراك ايالم 

6/26±91/88 ادراك دانشجویان از یادگيری   78/17±6/27  59/15±6/27  95/9±5/26  37/38±7/24  38/2  053/0  

5/25±94/66 ادراك دانشجویان از مدرسين   1/6 26/79±  05/6 27/81±  94/4 26/98±  26/7±4/25  092/2  081/0  

4/19±35/46 ادراك دانشجویان از توانایي علمي خود   63/3 19/93±  18/17±5/20  34/15±4/20  2/75±3/20  926/0  448/0  

6/26±72/35 ادراك دانشجویان از جو آموزشي   15/29±6/26  76/71±6/26  19/78±6/25  72/89±6/23  234/2  065/0  

اجتماعي آموزش ادراك دانشجویان از شرایط   78/42±3/15  74/92±3/14  64/91±4/15  95/33±3/14  16/4 14/86±  793/1  129/0  

113/ 23±73/79 نمره كلي ادراك در مورد محيط آموزشي   39/11±20 /115  76/75±24 /117  87/15±19 /114  67/61±19 /109  356/1  249/0  

 درك دانشجويان از محيط آموزشی نمره کلی سرزندگی تحصيلی از طريق  بينیيش: پ5جدول 

 بين يشمتغيرهای پ مالك  متغير
 ضرايب استانداردشده  ضرايب استاندارد نشده 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

 سرزندگي تحصيلي 
 <001/0 282/9 - 872/1 381/17 مقدار ثابت 

 <001/0 365/6 304/0 016/0 103/0 آموزشي محيط  دانشجویان از نمره كلي درك

 درك دانشجويان از محيط آموزشی  ی هاسرزندگی تحصيلی از طريق مؤلفه بينیيش: پ6جدول 

 ضرايب استانداردشده  ضرايب استاندارد نشده  بين يشمتغيرهای پ مالك  متغير
t Sig. 

B Std. Error Beta 

 سرزندگي تحصيلي 

 <001/0 903/7 - 045/2 163/16 مقدار ثابت 

 024/0 - 81/2 - 174/0 084/0 - 191/0 درك دانشجویان از یادگيری 

 245/0 164/1 075/0 086/0 1/0 درك دانشجویان از مدرسين 

 025/0 251/2 132/0 103/0 232/0 درك دانشجویان از توانایي علمي خود 

 007/0 718/2 219/0 09/0 248/0 درك دانشجویان از جو آموزشي 

 009/0 607/2 156/0 109/0 284/0 درك دانشجویان از شرایط اجتماعي آموزش 

 شده است. ( نمایش دادهBoldصورت پررنگ )( رسیده است، بهp<0/ 05)  دارییپارامترهایی که به حد معن *
 

 بحث 

دانشجویان درك  بررسي  باهدف  پژوهش    ی ها رشته   این 
پ  آموزشي   محيط   از   بهداشت در  آن  نقش  تبيين   بينييش و 

طراحي و اجرا گردید. نتایج مطالعه نشان   هاآن  سرزندگي تحصيلي
ميانگين   كه  درك  داد  كلي  محيط  نمره  مورد  در  دانشجویان 

بدان معناست كه  نتایج  بوده است. این    1/114±92/22  يآموزش
ارزیاب متوسط  حد  در  را  آموزشي  محيط  نموده،  دانشجویان  ي 

است.    آن  منفي  یهابيش از جنبه  آموزشيمثبت محيط    یهاجنبه
  جهت  آموزشي  مداخالت  انجامآمده،  دستبه نمره    گرچه با توجه به

.  است  ضروری  ي موردبررس  یهادر دانشکده  آموزشي   محيط  بهبود
آموزشي  محيط    ميانگين درك دانشجویان از،  در مطالعه محمدی

بهدا دانشکده  دانشجویان  متوسط  در  حد  در  پيراپزشکي  و  شت 
گزارش1/105) دارد  (  همخواني  حاضر  مطالعه  نتایج  با  كه  شده 
  بر  يدتثك  با  مطالعه  انجام  عدم   به  نظر  است،ذكر  قابل  .[32]
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 امکان  كشور،  داخل  در  حاضر  مطالعه  مشابه  و   بهداشت  دانشجویان
  در  است. فقطنداشته  وجود  مطالعات سایر با مطالعه نتایج مقایسه
  دانشکده  بهها  نمونه   حجو  از   بخشي  همکاران  و  محمدی  مطالعه

. نتایج مطالعات [32]است    داشته  اختصاص  بهداشت  و  پيراپزشکي
مطالعه فرج چون    ی علوم پزشکي هادانشگاهدر حوزه    شدهانجام

در  همکاران  و  اسالمي    پور  آزاد  دانشگاه  پرستاری  دانشجویان 
دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم در    مشهد و بخشي و همکاران

درك دانشجویان از محيط آموزشي به ترتيب    ،پزشکي رفسنجان

نتایج   شدهگزارش   3/114±36/20و    39/23±5/107 با  كه 
در تضاد با نتایج مطالعه   .[41,  40]پژوهش حاضر همخواني دارد  

حاضر، صدری دميرچي و همکاران در دانشجویان رشته پرستاری 
علوم كرمانشاه  دانشگاه  مو   و  پزشکي  در    یيآقا  همکاران  و 

دانشجویان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان، نمره درك  

  در ،  6/99±9/22  و  23/97±30/11  يب را به ترت  از محيط آموزشي
ي چون  یاند. فاكتورهاسطح دارای مشکل )نامطلوب( گزارش كرده

تحصيلي رشته  م  نوع  موردمطالعه  جامعه  نتایج   تواند،يو  تفاوت 
در مطالعه    .[30]  یدمطالعات ذكرشده را بامطالعه حاضر تبيين نما

نمره درك از محيط آموزشي    ، سونکاد و همکاران در كشور هند

و بهتر از    (1/121±2/18دانشجویان بهداشت، در سطح متوسط )
همچنين در مطالعه سيد در    . [42]شده است  حاضر گزارشمطالعه  

نمرهدانشجویان ك مالزی،  در كشور  پرستاری   از  درك  ارشناسي 

. عالوه  [43]است  گزارش گردیده    12/120±4/19آموزشي    محيط
آموزشي   محيط  از  درك  در مطالعه رحمان و همکاران، نمرهبر این  

پاكستان  خان  اگا  پزشکي  علوم  دانشگاه   دانشجویان 

مطالعات  دیگر  در    .[44]است    آمدهدستبه  8/16±77/125
،  [37]علوم پزشکي در كشور سو د  حوزه  شده در دانشجویان  انجام

ات با تری  نمرنيز    [46]هند  و    [ 9]، نپال  [45]  ي امارات متحده عرب
شده گزارش،  مطالعه حاضر  نسبت به درك از محيط آموزشي    برای
  محيط   از  يد و شيخ، نمره دركآل. از سویي دیگر، در مطالعه  است

دانشجویا عربستان  آموزشي  كشور  در  پزشکي   9/89±2/24ن 
 برخي  در  . همچنين،[18]است    شدهگزارشكمتر از مطالعه حاضر  

تری برای درك دانشجویان یينپا  نمرات  سطح  ی دیگر،هاپژوهش
  كشورهای   در  حاضر،  نتایج پژوهش  با  مقایسه  در  از محيط آموزشي

آمده دستبه   [16]  ینيدادتر  و   [48]   نکای سر  ، [47]عربستان  
  ی هاتفاوت   تحصيلي،  رشته  نوع   مانند  فاكتورهایيي  طوركلبه است.  

  كشورهای   درها  دانشگاه  آموزشي  كيفيت  اجتماعي،  و  فرهنگي
  های یافته   تفاوت  توانديم  ي،موردبررسی  هادانشگاه  مختلف و نوع

در ي  طوركل. به نماید  توجيه  حاضربامطالعه    راشده  اشاره  مطالعات
انجام از مطالعات  درك  نمره  رنج  پزشکي،  علوم  حوزه  در  شده 

آموزش ميانه  9/89  -3/153)  يمحيط  با  و   )85/15  ±  3/120 
است  گزارش نمره    [49]شده  درك   آمدهدست به كه  برای 

( در مطالعه حاضر  1/114±92/22)دانشجویان از محيط آموزشي  
 ها، همخواني دارد. با این یافته

در نمره كلي و خرده   داریيعه، تفاوتي معنبر اساس نتایج مطال
دانشگاه پنج  هایياسمق تفکيک  به  آموزشي  محيط   ی هاگانه 

تمام    موردمطالعه مشاهده نگردید. همسو با نتایج این مطالعه، در
شده در سطح كشور نمره درك دانشجویان در مورد  مطالعات انجام

,  30]شده است  محيط آموزشي در سطح متوسط یا كمتر گزارش 
  كه   توان گفتي شده مانجام مطالعات. بر اساس  [50  ,41,  40,  32

در   آموزشي،  محيط  از  دانشجویان  درك  سطح  با ی  نمرات 
دانش  یهادانشگاه بر  متمركز  آموزش  مبا  دست  به  از  آیدي جو   .

برنامه   هایيط سوی دیگر، در مح با  نمره    یهاآمورشي  معمولي، 
پرسشنامه   دانشجویان  درك اساس  بر  آمورشي  محيط  از 

DREEM  در سطح متوسط یا    یگردعبارتو یا به   120، كمتر از
رویکرد سنتي  [43,  25,  7]  گردديم  بينييشپ  تریينپا به  نظر   .

بهداشت    یهادانشکده ی كشور چون  هادانشگاهاكثر  آموزش در  
به يموردبررس نمره  برای  دست،  مورد    دركآمده  در  دانشجویان 

آموزش معن  متوسط(  سطح)  يمحيط  تفاوت  عدم  نمره    داریيو 
  ي، موردبررس  یهابين دانشگاهآموزشي    محيط   از  دانشجویان  درك

 . [51]قابل توجيه است 

(  69/119±8/19پسر )دانشجویان  نتایج مطالعه نشان داد كه  
نسبت به محيط آموزشي در مقایسه با دختران    یتردیدگاه مثبت

اند. همسو با نتایج مطالعه حاضر، در  ( داشته08/112  ±  32/22)
گيالن  مطالعه پزشکي  علوم  دانشگاه  در  درك    ،پسران  ،طاهری 
اند  سه با دختران داشته نسبت به محيط آموزشي در مقای  یترمثبت

دانشجویان   .[52] در  همکاران  و  بخشي  مطالعه  در  همچنين 
و   فغاني  مطالعه  و  رفسنجان  پزشکي  علوم  دانشگاه  پرستاری 

گلستان پزشکي  علوم  دانشگاه  در  مشابهي   نيز  ،همکاران  نتایج 
، همسو با نتایج مطالعه عالوه بر این  .[53, 41]است  آمدهدستبه 

  ، در مطالعه سونکاد و همکاران، رف و جفری و همکاران   حاضر،
در    آموزشي  محيط  به  نسبت  یترمثبت  دیدگاه  پسر  دانشجویاننيز  

با دانشجویان دختر   با   .[54,  48,  42]اند  داشتهمقایسه  در تضاد 
یافته دانشجویان  هااین  در  همکاران  و  پور  فرج  مطالعه  در   ،

مشهد،   اسالمي  آزاد  دانشگاه  دیدگاه    ردختدانشجویان  پرستاری 
اند  در مقایسه با پسران نسبت به محيط آموزشي داشته   یترمثبت

انجام همچنين  .[40] مطالعات  برخي  در  در،    كشورهای   شده 
سر با   نکای انگلستان،  متضادی  نتایج  نيز  مالزی  و  آمریکا   ،

گزارشهای  یافته حاضر  است  مطالعه    . [57-55,  48]شده 
 بين ارتباط  مورد مشخصي در گفت كه الگوی  توانيم  يطوركلبه 

آموزشي از  دانشجو درك و جنسيت است ندا  وجود  محيط    .شته 
فرهنگي   یهاچون نوع رشته، نوع دانشگاه، تفاوت   یدهایبرگ خر

ها چون رشته پرستاری  و اجتماعي و غلبه جنسيتي در برخي رشته 
پژوهش  توانديم نتایج  پژوهش    یهاتفاوت  با  را  ذكرشده  حاضر 

 تبيين نماید.
اهداف از  سرزندگي   بينييشپ امکان حاضر، پژوهش یکي 

محيط آموزشي بوده است. بر   از هاآن  درك به توجه با دانشجویان
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مطالعه، نتایج  سرزندگي   و آموزشي   محيط از درك بين اساس 
مشاهده گردید. همچنين نمره   يو مثبت  داريمعن تحصيلي رابطه

مق نمره خرده  و  آموزشي  از محيط  از   هایياس كلي درك  درك 
آموزشي  ترتيب    تواند ي م  ،محيط  و    9به  درصد   2/12درصد 

پ واریانس را  تحصيلي  همسو    بينييشسرزندگي  این  نماید.  با 
پژوهش  ها،یافته همکاران  نتایج  و  اورن)  داد  اكبری  كه    نشان 

ك دانشجویان از محيط آموزشي و یادگيری،  در  هایياسخرده مق
  . [58]كننده سرزندگي تحصيلي بوده است    بينييش درصد، پ  11

نشان داد كه بين    ،مطالعه بهمئي و همکاران  هایهمچنين، یافته
یادگيری،  محيط  از  دانشجویان  درك  و  تحصيلي  سرزندگي 

همچنين   است.  داشته  وجود  مثبتي  مطالعه، همبستگي  این  در 
به  مؤلفهتمامي   قادر  یادگيری  محيط  از  دانشجویان  درك  های 
بودپيش دانشجویان  سرزندگي  نتایج  كه  ه  بيني  حاضر با  مطالعه 

نهار و همکاران نيز ميان درك  .[59]همخواني دارد     در مطالعه 
سرزندگي  محيط از  فراگيران  مثبت و  ارتباط   آموزشي  تحصيلي 

یافته  شدهمشاهدهمستقيمي   با  مطالعه حاضر همخواني كه  های 
كه بر    كرد  تبيين  گونهینا  توانيم  را  یافتۀ پژوهش  این  .[60]دارد  

مثبت به    ساحسادرك و  اساس تئوری گسترش و ایجاد، پروسه  
مقوله م  ،یک  داده،  گسترش  را  فرد  افزایش    به  توانديآگاهي 

گيزه، تعهد  افراد چون تطبيق بين فردی، ان   هایيتو قابل  هايتظرف
است   ذكرقابل .  [61]  منجر شود  هايتو درگيری مثبت به انجام فعال

  ی هاسبک   قبلي،   تجارب  ازمتثثر    آموزشي  محيط   كه درك مثبت از 
  تدریس   شيوه  و  آموزشي  محيط  تجهيزات  و  امکانات  یادگيری،
اجتماعي،    -همچنين، بر اساس تئوری شناختي  . [62]است    اساتيد

از كسب دانش   طور مستقيو در چارچوب  به  تواندي فرد مبخشي 
كه تحت عنوان    گيردقرار    يرو محيط تحت تثثتعامالت اجتماعي  

 به نسبت دانشجویان درك  .[63]  شودي شناختي شناخته م عوامل

  تواند ي كه م است شناختي ی هاجنبه ینتراز مهو آموزشي  محيط
  داشته  دانشجویان تحصيلي سطح سرزندگيبهبود   در مهمي نقش
 . [64]باشد 

نتایج مطالعه حاضر نشان داد كه سطح سرزندگي پسران در  
، صادقي  هایافتهمقایسه با دختران بيشتر بوده است. همسو با این 

اند كه در دانشگاه علوم پزشکي لرستان،  و همکاران گزارش كرده
تحصيلي پسر دانشجویان سرزندگي   به نسبت با تری سطح 

مطال   .[65]اند  داشته دختر دانشجویان در  و عه  همچنين  مارتين 
گزارش مشابهي  نتایج  نيز  است  مارش   ي طوركلبه   .[19]شده 

قابليت بيشتری داشته، در    ،دانشجویان پسر در برخورد با مشکالت
و چالش  استرس  با  از    یهامواجهه  بيشتری  تحصيلي سرسختي 

م بروز  مدهندي خود  فاكتورها  این  ل ا  سرزن  تواندي .  دگي  سطح 
  .[19]  یدتبيين نما  را  تحصيلي با  در پسران در مقایسه دختران

درك   ابعاد بين مثبت رابطه  نتایج مطالعه حاضر، گویای   یبندجمع

تحصيلي است. ل ا برای اینکه   از محيط آموزشي و سطح سرزندگي
 در را خود نقش كنوني بتوانند موردمطالعهبهداشت  یهادانشکده

است   زم كنند،  یفاءا يدرستبه تحصيلي یهاچالش با مقابله
امکانات  یزیربرنامه   تقویتضمن   توسعه  و  آموزشي،    آموزشي 
 درك  بهبود  آنتبع  به   و   آموزشي  محيط  بهبود  در  یمؤثر  یهاگام

تحصيلي برداشته    سرزندگي   سطح  و  آموزشي  محيط  از   دانشجویان
 های یتدارای محدودها  حاضر همانند سایر پژوهش پژوهش  .شود
مقطع    است. دانشجویان  فقط  مطالعه،  این  در  اینکه  توجه  با 

موردبررس ل اقرارگرفته   ي كارشناسي   به  نتایج تعميو اند، 

 دكتری  دانشجویان سایر مقاطع تحصيلي چون كارشناسي ارشد و

همچنين محدود بودن جامعه آماری   .شود انجام  ياطبایستي بااحت
به   دیگر  دانش  پنجموردپژوهش  از  كشور،  بهداشت  کده 

  ی هاپژوهش   شودياین مطالعه است كه پيشنهاد م  هاییتمحدود
بهداشت نيز انجام گردد. عالوه بر    یهادانشکده  یگرمشابه در د

)پرسشنامه( ممکن است    يهمانند سایر مطالعات خود گزارش   ،این
خو پرسشنامه،  تکميل  هنگام  پژوهش  كافي   نگرییشتنجامعه 

 ئو نه به سؤا ت پاسخ نداده باشند. نداشته و مس

 گیری یجهنت
اساس   محيط   درك ،  مطالعه این نتایجبر  از  دانشجویان 

مثبت   یهاآموزشي در سطح متوسط بوده كه به مفهوم وجود جنبه 
با توجه  منفي است. همچنين    یهابيش از جنبه   آموزشيدر محيط  

 سطح سرزندگيدرك از محيط آموزشي و   ابعاد بين مثبت رابطهبه  

انجام  تحصيل طراحي  هامداخلهي،   آموزشي   یکردهایرو  مانند 
  بهبود  امکانات آموزشي جهتروز كردن  به   و   دانشجو  بر  متمركز
 . استآموزشي ضروری  محيط از دانشجویان درك

 سپاسگزاری
 انجام پژوهش نقش ندیكه در فرا يكسان ياز تمام هينوسیبد

 .شودي متشکر  ریتقدداشتند  یمؤثر

 اخالقى   مالحظات
ا   و   اخالق  ،كنندگانمشاركتآگاهانه    رضایت  پژوهش  یندر 
  بوده  مورداحترام تحقيق  تمام اصول در  افراد انسانى  حقوق  رعایت
این مقاله از طرح پژوهشي مصوب معاونت محترم پژوهشي   . است

اخال كد  با  سمنان  پزشکي  علوم  ق  دانشگاه 
IR.SEMUMS.REC.1398.017  است شدهاستخراج . 

 منافع تضاد  
 .ندارد وجود نویسندگان  بين منافع در تعارضى گونهيچه

 مالى منابع
اساس    پژوهش،  این  هایینههزهمه   شخصىبر    اعتبارات 

است. شده انجام پژوهشگران 
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