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ABSTRACT
Introduction and purpose: Students’ perceptions of the learning environment 
play a vital role in the process of education, buoyancy, and academic performance. 
This study aimed to investigate the capability of explaining the academic buoyancy 
and academic performance of health students of Semnan University of Medical 
Sciences, Semnan, Iran, based on their perception of learning environment.
Methods: The statistical population of this descriptive-correlational study 
consisted of all health students who were studying at Semnan University of 
Medical Sciences, Semnan, Iran, in the academic year 2018-19. A total number of 
138 students were selected through systematic random sampling. The data were 
collected using a Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM), 
academic buoyancy questionnaires, and grade point average. Moreover, simple 
and multiple regressions were used for data analysis.  
Results: The results showed that 16.1% (R=0.408, R2=0.167, Adjusted R2=0.161, 
F=27.212, P<0.01) of the variance of academic buoyancy can be explained by the 
overall score of students’ perception of the learning environment. Furthermore, 
according to the regression coefficients, the subscale of students’ perception 
of educational climate had a significant role in explaining academic buoyancy. 
According to the findings of the study, 13.3% (R=0.373, R2=0.139, Adjusted 
R2=0.133, F=21.971, P<0.01) of the variance in academic performance could be 
explained by the overall score of students’ perception of the learning environment. 
In addition, the subscales of students’ perceptions of learning and social conditions 
of education had a significant role in explaining academic performance.
Conclusion: Given the positive role of perception of the learning environment 
in explaining academic buoyancy and academic performance based on the study 
findings, it is very important to conduct comprehensive assessments, identify 
strengths and weaknesses, and perform educational interventions to enhance 
students’ perception of the learning environment.
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مقاله پژوهشی  

پيش بينی سرزندگي و عملکرد تحصيلي دانشجويان رشته های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان 
مبتنی بر ادراک آن ها از محيط يادگيري

مقدمه و هدف:  درك فراگیران از محیط یادگیري، نقشی حیاتی در فرایند آموزش، سرزندگی تحصیلی 
)Academic buoyancy( و عملکرد تحصیلی آن ها دارد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی 
قابلیت تبیین سرزندگي و عملکرد تحصیلي دانشجویان رشته های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

بر اساس درك آن ها از محیط یادگیري انجام شد.
روش کار: جامعه آماري پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر را تمامی دانشجویان رشته های بهداشت 
شاغل به تحصیل در دانشگاه هاي علوم پزشکي سمنان در سال تحصیلی 98-1397 تشکیل دادند. حجم 
نمونه در این مطالعه معادل 138 نفر برآورد گردید که این افراد با استفاده از روش نمونه گیري تصادفي 
 DREEM:( سیستماتیک انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه  سنجش محیط آموزشی داندی
معدل  نمره  و  تحصیلی  پرسشنامه سرزندگی  و   )Dundee Ready Education Environment Measure

تحصیلی استفاده گردید. براي تحلیل داده ها از آزمون های رگرسیون ساده و چندگانه استفاده شد.
 R2=0/161 ،R2=0/167 ،R=0/408 ،F=27/212( يافته ها: نتایج به دست آمده نشان دادند که 16/1 درصد
از محیط  دانشجویان  از طریق نمره کلی درك  واریانس سرزندگی تحصیلی  از   )P<0/001 ،تعدیل شده
بر اساس  همچنین  می باشد.  تبیین  قابل   )Students’ Perception of Learning Environment( یادگیری 
ضرایب رگرسیونی می توان بیان نمود که خرده مقیاس درك دانشجویان از جو آموزشی نقش معنا داری 
 ،R2=0/139 ،R=0/373 ،F=21/971( در تبیین سرزندگی تحصیلی داشته است. در این مطالعه 13/3 درصد
R2=0/133 تعدیل شده، P<0/001( از واریانس عملکرد تحصیلي از طریق نمره کلی درك دانشجویان از 
محیط یادگیری قابل تبیین بود و خرده مقیاس های "درك دانشجویان از یادگیری" و "شرایط اجتماعی 

آموزش" نقش معنا داری در تبیین عملکرد تحصیلی داشتند.
نتيجه گيري: با توجه به نقش مثبت درك از محیط یادگیري در تبیین سرزندگي و عملکرد تحصیلی، 
انجام ارزیابی های جامع، تشخیص نقاط قوت و ضعف و انجام مداخالت آموزشی به منظور بهبود درك 

دانشجویان از محیط یادگیری بسیار اهمیت دارد.
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مقدمه

انواع چالش ها و موانعی  با  ضعیف، دانشجویان در دوره تحصیل خود  نمرات  امتحانات،  درسی،  برنامه های  فشار  همچون 
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ارتباطات  در  مشکل  و  دانشجویی  تنش های  آموزشی،  مشکالت 
بین فردی مواجه می شوند. گروهی از دانشجویان در مواجهه با این 
چالش ها موفق عمل کرده و برخی دیگر ناموفق می باشند؛ از این 
رو بررسی درك و چگونگی سازگاری دانشجویان با این چالش ها 
گرفته  قرار  توجه  مورد  پرورش  و  آموزش  مطالعات  حوزه  در 
فراگیران  سازگاري  قابلیت های  و  توانمندي ها  از  یکی   .]1[ است 
تحصیلي  سرزندگي  تحصیل،  مدت  طول  در  چالش ها  و  موانع  با 
فراگیران  تطابق  و  مثبت  واکنش  به  می باشد. سرزندگي تحصیلي 
با چالش ها و مشکالت در زمان تحصیل اطالق می گردد ]2-6[. 
پیش بینی سرزندگی  متعددی در  بر اساس شواهد موجود، عوامل 
اثر گذار  تحصیلی دخالت دارند ]9-7[. یکی از مهم ترین عوامل 
بر سرزندگی تحصیلی، درك فراگیران از محیط یادگیری است 
و  آموزشی  زیرساخت های  کیفیت  همچون  متغیرهایی  تابع  که 
مهارت ها  یادگیری،  فرصت های  وجود  تحصیل،  محل  پژوهشی 
از  بسیاری  و  همساالن  با  تعامل  تدریس،  به  اساتید  نگرش  و 
متعددی  مطالعات  یافته های   .]10-12[ می باشد  دیگر  عوامل 
محیط  از  دانشجویان  درك  بین  مثبت  ارتباط  نشان دهنده 
یادگیری و سرزندگی تحصیلي هستند ]4،13،14[. در این راستا، 
بین  که  شد  داده  نشان  همکاران  و  دمیرچی  صدری  مطالعه  در 
دانشجویان  تحصیلی  سرزندگی  و  یادگیری  محیط  از  درك 
و  مثبت  رابطه  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  پرستاری  رشته 
توسط  انجام شده  پژوهش  یافته های   .]15[ دارد  وجود  معنا داری 
محیط  از  درك  که  بودند  آن  از  حاکی  نیز  همکاران  و  بهرامی 
سرزندگی  و  انگیزه  شناخت،  ارتقای  در  مثبتی  نقش  یادگیری 

تحصیلی داشته است ]16[.
عالوه بر تأثیر درك فراگیران از محیط یادگیری بر سرزندگی 
نتایج  و  تجارب  بر  بسیاری  تأثیر  محیط  این  از  درك  تحصیلی، 
یادگیری )عملکرد تحصیلی( فراگیران دارد ]17[. در ارتباط با این 
موضوع، عصیم و همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که 
با بهبود درك دانشجویان از محیط یادگیری، تعداد دانشجویان با 

سطح نمرات عالی افزایش یافته است ]18[. در مطالعات دیگر نیز 
معدل  و  یادگیری  محیط  از  دانشجویان  درك  میان  مثبتی  ارتباط 
باید خاطرنشان ساخت که  تحصیلی گزارش شده است ]19،20[. 
در مطالعات انجام شده در سطح کشور، بررسی درك دانشجویان 
از محیط یادگیری و ارتباط آن با سرزندگی تحصیلی و عملکرد 
توجه  مورد  کمتر  بهداشت  رشته های  دانشجویان  در  تحصیلی 
توسط محمدی و  مطالعه صورت گرفته  تنها در  است.  قرار گرفته 
همکاران در ارتباط با بررسی محیط یادگیری در دانشجویان علوم 
پیراپزشکی  دانشکده  به  نمونه ها  حجم  از  بخشی  زنجان،  پزشکی 
انجام  عدم  به  توجه  با  بنابراین  است؛  داشته  اختصاص  بهداشت  و 
دانشجویان  بر  تأکید  با  کشور  سطح  در  زمینه  این  در  پژوهشی 
درك  بررسی  هدف  با  حاضر  مطالعه  بهداشت،  علوم  رشته های 
علوم  دانشگاه  بهداشت  رشته های  دانشجویان  یادگیری  محیط  از 
پزشکی سمنان و تعیین نقش آن در پیش بینی سرزندگي و عملکرد 

تحصیلي آن ها طراحي و اجرا شد ]21[.

روشکار

به صورت  بود  همبستگی  مطالعات  نوع  از  که  پژوهش حاضر 
شامل  بررسی  مورد  آماری  جامعه  شد.  انجام  مقطعی  توصیفی- 
دوره های  در  باالتر  و  دوم  ترم  در  تحصیل  به  شاغل  دانشجویان 
بهداشت  محیط،  بهداشت  مهندسی  رشته های  در  کارشناسی 
عمومی و مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در سال تحصیلی 
98-1397 در دانشگاه علوم پزشکی سمنان به تعداد 241 نفر بود. 
حداقل حجم نمونه بر اساس نوع پژوهش و تعداد دانشجویان و با 
استفاده از رابطه 1 و در  نظر  گرفتن توان آماری 95 درصد، سطح 
انجام شده  از مطالعه  به دست آمده  خطای 0/05 و همبستگی 0/32 
 .]22[ گردید  محاسبه  نفر   123 معادل  همکاران  و  فرهادی  توسط 
محاسبه شده  نمونه  حجم  تعداد  به  نمونه   15 دقت،  افزایش  برای 
اضافه گردید و حجم نمونه کل معادل 138 نفر در  نظر گرفته شد.
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α: سطح خطا؛ r: همبستگی؛ ω: میانگین  β−1: توان آماری؛ 
مورد انتظار در مطالعه حاضرهمبستگی 

تصادفي  نمونه گیری  روش  از  استفاده  با  مطالعه  مورد  افراد 
عبارت  مطالعه  به  نمونه ها  ورود  معیار  شدند.  انتخاب  سامان مند 
بودند از: اشتغال به تحصیل در ترم دوم و باالتر و تمایل به شرکت 
در مطالعه. عدم تمایل به مشارکت در مطالعه و عدم تکمیل درست 
و کامل پرسشنامه ها نیز به عنوان معیارهای خروج از مطالعه در نظر 
فارسی  نسخه  از  مطالعه  داده های  جمع آوری  براي  شدند.  گرفته 
پرسشنامه های درك از محیط یادگیری )DREEM( و سرزندگي 
تحصیلی،  عملکرد  بررسی  برای  همچنین  شد.  استفاده  تحصیلي 
معدل تحصیلی در ترم گذشته زمان انجام پژوهش مورد استفاده قرار 
گرفت. پرسشنامه درك از محیط یادگیری توسط راف و همکاران 
تدوین  شده است. این پرسشنامه دارای 50 سؤال و پنج خرده مقیاس 
شامل: درك دانشجویان از یادگیري )12 سؤال(، درك دانشجویان 
از توانایي علمي خود )هشت سؤال(، درك دانشجویان از مدرسین 
)11 سؤال(، درك دانشجویان از شرایط اجتماعي آموزش )هفت 
می باشد.  )12 سؤال(  آموزشي  از جو  دانشجویان  و درك  سؤال( 
در این پرسشنامه هر عبارت با مقیاس لیکرت پنج امتیازي )کاماًل 
باید  است.  شده  نمره گذاری   )4 موافق=  کاماًل  تا  مخالف=0 
پرسشنامه مذکور )سؤاالت 4، 8،  نه سؤال  خاطرنشان ساخت که 
9، 17، 25، 35، 39، 48 و 50( به صورت معکوس )کاماًل موافق=0 
تا کاماًل مخالف= 4( نمره گذاری می شوند. حداکثر نمره کل در 
این پرسشنامه، 200 بوده و به دست آوردن امتیاز باالتر، نشان دهنده 
تقسیم بندی  است.  یادگیري  محیط  از  فراگیران  مثبت تر  درك 
بسیار   =0-50 می شود:  انجام  بدین شرح  پرسشنامه  این  در  نمرات 

 =101-150 فراوان،  مشکالت  داراي  محیط   =51-100 ضعیف، 
جنبه های مثبت بیشتر از جنبه های منفی است، 200-151= وضعیت 
عالی ]23[. بر اساس شواهد موجود، این پرسشنامه می تواند ضمن 
اطالعات  یادگیری،  محیط های  ضعف  و  قوت  نقاط  شناسایی 
ارزشمندي را براي انجام مداخالت آموزشی در اختیار کارشناسان 
و تصمیم گیران بخش آموزش قرار دهد ]28-24[. روایی و پایایی 
نسخه فارسی این پرسشنامه در مطالعه صورت گرفته توسط محمدی 
به تأیید رسیده  با دانشجویان علوم پزشکی  و همکاران در ارتباط 
است ]21[. در پژوهش حاضر پایایي این پرسشنامه از طریق ضریب 

آلفای کرونباخ برابر با 0/71 تأیید شد.
نسخه  از  تحصیلی  سرزندگی  ارزیابی  برای  مطالعه  این  در 
  Martin تحصیلی  سرزندگی  مقیاس  توسعه یافته  پرسشنامه  فارسی 
 .]13[ استفاده شد  توسط دهقانی زاده و چاری   )2006(  Marsh و 
)کاماًل  امتیازي  پنج  لیکرت  مقیاس  با  سؤاالت  پرسشنامه  این  در 
این  در  شده اند.  نمره گذاری  موافق=5(  کاماًل  تا  مخالف=1 
پرسشنامه نمرات بین 9 تا 18 به معنای سرزندگی تحصیلی پایین، 
نمرات بین 18 تا 27 به معنای سرزندگی تحصیلی متوسط و نمرات 
باال می باشند. روایی و  به معنای سرزندگی تحصیلی  از 27  باالتر 
توسط  انجام شده  پژوهش  در  پرسشنامه  این  فارسی  نسخه  پایایی 
دهقانی زاده و چاری به تأیید رسیده است ]29[. در مطالعه حاضر 
تأیید  به   0/76 کرونباخ  آلفای  ضریب  با  پرسشنامه  این  پایایي 
رسید. به منظور رعایت مالحظات اخالقي، در ابتدای مطالعه ضمن 
تشریح اهداف آن توسط تیم پژوهش براي کلیه دانشجویان، افراد 
برای شرکت و یا انصراف از ادامه همکاری در هر مرحله آزادی 
عمل کامل داشتند. از سوی دیگر با هدف محرمانه بودن اطالعات 
نام  خانوادگي  و  نام  فاقد  پرسشنامه ها  شرکت کنندگان،  شخصي 
تأیید  به  دانشگاه  اخالق  توسط کمیته  مطالعه  این  پروتکل  بودند. 
نرم افزار  توسط  آماری  آنالیزهای  پژوهش  این  در  است.  رسیده 
SPSS 22 انجام شد. عالوه بر این، با در  نظر  گرفتن سطح معنا داری 

از آزمون های رگرسیون ساده و  برای تحلیل داده ها   )P<0/001(
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رگرسیون چندگانه هم زمان استفاده گردید.

یافتهها
 
میانگین سني افراد مورد مطالعه 1/83±21/19 سال بود که از 
نفر )26/8 درصد(  نفر )73/2 درصد( دختر و 37  این تعداد 101 
پسر بودند. همچنین 86/2 درصد از آن ها )119 نفر( مجرد و 13/8 
نفر  مطالعه، 47  مورد  افراد  میان  از  بودند.  متأهل  نفر(   19( درصد 
نفر   53 محیط،  بهداشت  مهندسی  رشته  دانشجوی  )34/1 درصد( 
نفر )27/5  بهداشت عمومی و 38  )38/4 درصد( دانشجوی رشته 
کار  ایمنی  و  حرفه ای  بهداشت  مهندسی  رشته  دانشجوی  درصد( 
نتایج حاکی از آن بودند که میانگین نمره  بودند. از سوی دیگر، 
کلی درك دانشجویان از محیط یادگیری برابر با 116/85±20/83 
بوده است. نتایج درك دانشجویان از ابعاد پنج گانه محیط یادگیری 

در جدول 1 ارائه شده است.
معیار  انحراف  و  میانگین  که  دادند  نشان  به دست آمده  نتایج 
نمره سرزندگی تحصیلی برابر با 7/51±30/61 بوده است. در این 
مطالعه به منظور پیش بینی سرزندگي تحصیلي و عملکرد تحصیلی 
دانشجویان بر اساس نمره کلی درك دانشجویان از محیط یادگیری، 
از رگرسیون ساده استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بودند که 16/1 
 ،R=0/408  ،F=27/212( تحصیلی  سرزندگی  واریانس  از  درصد 

طریق نمره  از   )P<0/001 تعدیل شده،   R2=0/161  ،R2=0/167
بوده  پیش بینی  قابل  یادگیری  محیط  از  دانشجویان  درك  کلی 
و  تحصیلی  سرزندگی  پیش بینی  به منظور  دیگر،  سوی  از  است. 
درك  خرده مقیاس های  بر اساس  دانشجویان  تحصیلی  عملکرد 
)مدل  چندگانه  رگرسیون  از  یادگیری،  محیط  از  دانشجویان 
 19/4 که  شد  مشخص  نتایج  بر اساس  گردید.  استفاده  هم زمان( 
 ،R=0/473  ،F=7/607( تحصیلی  سرزندگی  واریانس  از  درصد 
مؤلفه   طریق  از   )P<0/001 تعدیل شده،   R2=0/194  ،R2=0/224
است.  بوده  پیش بینی  قابل  یادگیری  محیط  از  دانشجویان  درك 
خرده مقیاس های  از  هریک  نقش  به  مربوط  رگرسیونی  ضرایب 
سرزندگی  پیش بینی  در  یادگیری  محیط  از  دانشجویان  درك 
تحصیلی نشان دادند که به غیر از خرده مقیاس درك دانشجویان 
از جو آموزشی، سایر خرده مقیاس ها نقش معنا داری در پیش بینی 
بتاهای  عالوه براین، بر اساس  نداشته اند.  تحصیلی  سرزندگی 
دانشجویان  درك  خرده مقیاس  که  شد  مشخص  به دست آمده 
تحصیلی  سرزندگی  قدرت پیش بینی  بیشترین  آموزشی،  جو  از 
از  تحصیلی  سرزندگی  پیش بینی  به  مربوط  نتایج  است.  داشته  را 
طریق نمره کلی و مؤلفه های درك دانشجویان از محیط یادگیری 

در جدول 2 ارائه شده است.
نمره  معیار  انحراف  و  میانگین  به دست آمده،  نتایج  بر اساس 
بوده   16/88±1/19 مطالعه  مورد  دانشجویان  تحصیلی  عملکرد 

)n=138( جدول 1: نتایج درك دانشجویان از ابعاد پنج گانه محیط یادگیری

تفسیرمیانگینکلی±انحرافمعیارحداکثرنمرهخردهمقیاسها

دیدگاه مثبت دانشجویان نسبت به آموزش ارائه شده5/94±4827/42درک دانشجویان از یادگیری

حرکت در مسیر درست مدرسین5/27±4427/84درک دانشجویان از مدرسین

دیدگاه مثبت دانشجویان نسبت به توانایی علمی خود4/37±3220/37درک دانشجویان از توانایی علمی خود

دانشجویان نسبت به جو آموزشی دیدگاه مثبتی دارند6/46±4826/59درک دانشجویان از جو آموزشی

شرایط اجتماعی آموزش چندان نامطلوب نیست3/98±2814/61درک دانشجویان از شرایط اجتماعی آموزش

جنبه های مثبت محیط یادگیری بیشتر از جنبه های منفی آن است20/83±200116/85نمره کلی درک در مورد محیط آموزشی
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است. نتایج آزمون رگرسیون ساده نشان دادند که 13/3 درصد از 
 ،R2=0/139 ،R=0/373 ،F=21/971( واریانس عملکرد تحصیلي
کلی درك  نمره  طریق  از   )P<0/001 تعدیل شده،   R2=0/133
دانشجویان از محیط یادگیری قابل پیش بینی بوده است. عالوه براین، 
بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه )مدل هم زمان( مشخص گردید که 
 ،R=0/446 ،F=6/572( 16/9 درصد از واریانس عملکرد تحصیلي
R2=0/169 ،R2=0/199 تعدیل شده، P<0/001( از طریق مؤلفه های 
است.  بوده  پیش بینی  قابل  آموزشی  محیط  از  دانشجویان  درك 
خرده مقیاس های  از  هریک  نقش  به  مربوط  رگرسیونی  ضرایب 
درك دانشجویان از محیط یادگیری در پیش بینی عملکرد تحصیلي 
و  یادگیری  از  دانشجویان  درك  خرده مقیاس های  که  داد  نشان 
عملکرد  پیش بینی  در  معنا داری  نقش  آموزش،  اجتماعی  شرایط 
نتیجه  می توان  به دست آمده  بتاهای  بر اساس  داشته اند.  تحصیلی 
بیشترین  یادگیری،  از  دانشجویان  درك  خرده مقیاس  که  گرفت 
قدرت پیش بینی عملکرد تحصیلی را داشته است. نتایج مربوط به 
پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق نمره کلی و مؤلفه های درك 

دانشجویان از محیط یادگیری در جدول 3 نشان داده شده است.

نتیجهگیری بحثو
 
با هدف بررسی درك دانشجویان رشته های  پژوهش حاضر 
و  یادگیری  محیط  از  سمنان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت 
تعیین نقش آن در پیش بینی سرزندگي و عملکرد تحصیلي آن ها 
طراحي و اجرا گردید. نتایج به دست آمده نشان دادند که میانگین 
از محیط یادگیری 116/85±20/83  نمره کل درك دانشجویان 
بوده است. بدان مفهوم که دانشجویان محیط یادگیری را در حد 
متوسط ارزیابي نموده و جنبه های مثبت محیط یادگیری را بیشتر 
به  توجه  با  که  است  ذکر  شایان  می دانند.  آن  منفی  جنبه های  از 
بهداشت  رشته های  دانشجویان  بر  تأکید  با  مطالعه ای  انجام  عدم 
در داخل کشور، امکان مقایسه نتایج این مطالعه با سایر مطالعات 
محمدی  توسط  صورت گرفته  مطالعه  در  تنها  نداشت.  وجود 
دانشکده  دانشجویان  به  نمونه ها  حجم  از  بخشی  همکاران،  و 
از  حاصل  یافته های  بود.  یافته  اختصاص  بهداشت  و  پیراپزشکی 
از  دانشجویان  درك  نمره  میانگین  که  دادند  نشان  مطالعه  این 
محیط یادگیری در حد متوسط )105/1( بوده است که این مهم 

جدول 2: پیش بینی سرزندگی تحصیلی از طریق نمره کلی و مؤلفه های درك دانشجویان از محیط یادگیری

متغیرهایپیشبین
ضرایباستانداردشدهضرایباستانداردنشده

tSig.
BStd. ErrorBeta

نمره کلی درک
0/001>4/004-13/4063/384مقدار ثابت 

0/001>0/1470/0280/4085/217نمره کلی درک دانشجویان از محیط یادگیری

مؤلفه های درک

0/001>4/175-14/6853/517مقدار ثابت 

1/2480/214-0/15-0/190/152-درک دانشجویان از یادگیری

0/2040/1450/1431/4020/163درک دانشجویان از مدرسین

0/1580/1910/9200/8270/409درک دانشجویان از توانایی علمی خویش

0/5050/150/4353/3740/001درک دانشجویان از جو آموزشی

0/4910/624-0/044-0/0830/169-درک دانشجویان از شرایط اجتماعی آموزش



مجله تحقيقات سالمت در جامعه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، زمستان 1398، دوره 5، شماره 4، 11-22

آیت رحمانی و همکاران /17

با نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر همخوانی دارد ]21[.  در 
مطالعه  همچون  پزشکی  علوم  حوزه  در  انجام شده  پژوهش های 
پرستاري  رشته  دانشجویان  با  ارتباط  در  همکاران  و  فرج پور 
همکاران  و  بخشی  پژوهش  و  مشهد  اسالمي  آزاد  دانشگاه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پرستاري  رشته  دانشجویان  مورد  در 
با  برابر  به ترتیب  از محیط یادگیری  رفسنجان، درك دانشجویان 
24/6±106 و 20/36±114/3 گزارش  شده است که با یافته های 
با نتایج پژوهش  مطالعه حاضر هم راستا می باشد ]30،31[. همسو 
همکاران،  و  منتظري  توسط  صورت گرفته  مطالعه  در  حاضر 
درباره  یزد  دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی  دیدگاه 
مغایر   .]32[ است  شده  ارزیابی  متوسط  حد  در  یادگیری  محیط 
همچنین  و  همکاران  و  دمیرچی  صدری  مطالعه  در  نتایج،  این  با 
یادگیری  محیط  از  درك  نمره  همکاران  و  موالیی  آقا  مطالعه 
در  و  آمده  به دست   99/6±22/9 و  معادل97/23±11/30  به ترتیب 
با موارد ذکر شده،  ارتباط  نامطلوب گزارش  شده است. در  سطح 
نوع  و  مطالعه  مورد  جامعه  فرهنگی،  تفاوت های  چون  متغیرهایی 

مطالعات  از  حاصل  یافته های  بین  تفاوت  می تواند  تحصیلی  رشته 
بیان شده با نتایج پژوهش حاضر را تبیین نماید ]15[. از سوی دیگر 
در پژوهش انجام شده توسط Sunkad و همکاران در کشور هند، 
سطح  در  بهداشت  دانشجویان  یادگیری  محیط  از  درك  نمره 
میزان  از  بهتر  تا حدودی  ارزیابی شد که   )121/1±18/2 ( متوسط 
بود ]33[. عالوه براین در مطالعات  به دست آمده در مطالعه حاضر 
همکاران  و  و رحمان  مالزی  در کشور  سید  توسط  صورت گرفته 
به ترتیب  یادگیری  محیط  از  درك  نمره  پاکستان،  کشور  در 
باالتر  که  شد  گزارش   125/77±16/8 و   120/12±19/4 با  برابر 
برخی  در   .]34،35[ بود  حاضر  پژوهش  در  محاسبه شده  میزان  از 
کشورهای  در  پزشکی  علوم  حوزه  در  انجام شده  پژوهش های  از 
برای  باالیی  نمرات  نیز  هند  و  نپال  عربی،  متحده  امارات  سوئد، 
درك از محیط یادگیری در مقایسه با مطالعه حاضر گزارش  شده 
 ،Sheik و Al Ayed است ]38-36، 27[. در این ارتباط در مطالعه
کشور  در  پزشکی  دانشجویان  یادگیری  محیط  از  درك  نمره 
از میزان به دست آمده  عربستان 24/2±89/9 ارزیابی شد که کمتر 

جدول 3: پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق نمره کلی و مؤلفه های درك دانشجویان از محیط یادگیری

متغیرهایپیشبین
ضرایباستانداردشدهضرایباستانداردنشده

tSig.
BStd. ErrorBeta

نمره کلی درک
0/001>26/539-14/380/542مقدار ثابت 

0/001>0/0210/0050/3734/687نمره کلی درک دانشجویان از محیط یادگیری

مؤلفه های درک

0/001>25/104-14/2770/569مقدار ثابت 

0/0810/0250/4023/2890/001درک دانشجویان از یادگیری

0/3310/741-0/034-0/0080/023-درک دانشجویان از مدرسین

0/0360/0310/1331/1740/243درک دانشجویان از توانایی علمی خویش

1/4780/142-0/194-0/0360/024-درک دانشجویان از جو آموزشی

0/0560/0270/1862/0510/042درک دانشجویان از شرایط اجتماعی آموزش

* پارامترهایی که به حد معنا داری )P<0/05( رسیده اند، به صورت پررنگ )Bold( نمایش داده  شده اند.
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در مطالعه حاضر می باشد ]39[. در این راستا، در برخی از مطالعات 
دیگر در کشورهای عربستان، سری النکا و ترینیداد، سطح نمرات 
مقایسه  در  یادگیری  محیط  از  دانشجویان  درك  برای  پایین تری 
]42-40[. عواملی  است  پژوهش حاضر گزارش شده  یافته های  با 
چون تفاوت های فرهنگی و اجتماعی، کیفیت آموزشی دانشگاه ها 
نوع  و  بررسی  مورد  دانشگاه های  نوع  مختلف،  کشورهای  در 
رشته تحصیلی می تواند تفاوت یافته های مطالعات مذکور با نتایج 
پژوهش حاضر را تبیین نمایند. به طور کلی در مطالعات انجام شده 
در حوزه علوم پزشکی، دامنه نمرات درك از محیط یادگیری بین 
مطالعه  در   . ]43[ می باشد   120/3±15/85 میانه  با   89/9 تا   153/3
حاضر نمره به دست آمده برای درك دانشجویان از محیط یادگیری 
برابر با 20/83±116/85 بود که با یافته های مذکور همخوانی دارد. 
پرسشنامه  از  استفاده  با  انجام شده  مطالعات  بر اساس  مجموع،  در 
بر  متمرکز  آموزشی  رویکردهای  با  دانشگاه های  در   DREEM

برای  باالیی  نمرات   ،)Student-Centered Learning( دانشجو 
در  است.  آمده  به دست  یادگیری  محیط  از  دانشجویان  درك 
معمولی،  و  سنتی  آموزشی  رویکردهای  با  دانشگاهی  محیط های 
از آن  پایین تر  یا  از محیط یادگیری در سطح متوسط  نمره درك 
)کمتر از 120( محاسبه  شده است؛ از این رو می توان نتیجه گیری 
نمود که با توجه به رویکردهای سنتی آموزش در اکثر دانشگاه های 
کشور از جمله دانشکده بهداشت مورد بررسی در پژوهش حاضر، 
نمره به دست آمده برای درك دانشجویان از محیط یادگیری )سطح 
این  با   .]8،34،44[ می باشد  توجیه  قابل  و  انتظار  حد  در  متوسط( 
وجود الزم است با انجام ارزیابی های دقیق و تشخیص نقاط قوت 
و  یادگیری  محیط  بهبود  راستای  در  مؤثرتری  و ضعف، گام های 

به  تبع آن بهبود درك دانشجویان از محیط تحصیل برداشته شود.
که بین درك از  دادند  نشان  حاضر  مطالعه  از  حاصل  نتایج 
معنا داری  و  مثبت  ارتباط  و سرزندگی تحصیلی،  محیط یادگیری 
درك  خرده مقیاس های  نمره  و  کلی  نمره  است.  داشته  وجود 
از  درصد   19/4 و   16/1 می تواند  به ترتیب  یادگیری  محیط  از 

ضرایب  بر اساس  کند.  پیش بینی  را  تحصیلی  واریانس سرزندگي 
رگرسیونی می توان گفت که خرده مقیاس درك دانشجویان از جو 
معنا داری در پیش بینی سرزندگی تحصیلی داشته  آموزشی، نقش 
انجام شده توسط اکبري بورنگ  این راستا، در پژوهش  است. در 
و همکاران نشان داده شد که خرده مقیاس های درك دانشجویان 
از محیط آموزشی و یادگیري به میزان 11 درصد توانایی پیش بینی 
سرزندگي تحصیلي را داشته اند که این مهم با نتایج مطالعه حاضر 
همخوانی دارد ]1[. بهمئی و همکاران نیز طی پژوهشی به این نتیجه 
رسیدند که میان سرزندگی تحصیلی و درك دانشجویان از محیط 
یادگیری، همبستگی مثبتی وجود دارد و از این نظر با نتایج مطالعه 
حاضر هم راستا می باشد ]45[. همسو با مطالعه حاضر، در پژوهش 
از  فراگیران  مثبت  درك  میان  همکاران  و  نهار  توسط  انجام شده 
محیط یادگیری و سرزندگی تحصیلی آن ها ارتباط مستقیم و مثبتی 
 Social( اجتماعی  شناختی-  تئوری  بر اساس   .]46[ شد  مشاهده 
فرد  توسط  دانش  کسب  فرایند  از  بخشی   ،)Cognitive Theory

می تواند به طور مستقیم در چهارچوب تعامالت اجتماعی و محیط 
که از آن ها با عنوان »عوامل شناختی« یاد می شود، تحت تأثیر قرار 
بگیرد ]47[. درك دانشجویان از محیط یادگیری یکی از مهم ترین 
سطح  نقش مهمی در بهبود  می تواند  جنبه های شناختی است که 
دیگر  سوی  از   .]48[ باشد  سرزندگی تحصیلی دانشجویان داشته 
 ،)Broaden and Build Theory( بر اساس تئوری گسترش و ایجاد
فرایند درك و احساس مثبت به یک مقوله، دانش فرد را توسعه 
از  افراد  قابلیت های  و  ظرفیت ها  افزایش  موجب  می تواند  و  داده 
انجام  در  مثبت  درگیری  و  تعهد  انگیزه،  فردی،  بین  تطبیق  جمله 
فعالیت ها گردد؛ از این رو، این عوامل می توانند به تبیین یافته های 
مطالعه حاضر در مورد ارتباط بین درك مثبت از محیط یادگیری 
که  است  ذکر  به  الزم   .]49[ بپردازند  تحصیلی  سرزندگی  و 
از تجارب قبلی، سبک های  از محیط یادگیری متأثر  درك مثبت 
تدریس  شیوه  و  آموزشی  محیط  تجهیزات  و  امکانات  یادگیری، 

اساتید می باشد ]50[.
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و عملکرد  مطالعه بین درك از محیط یادگیری  این  در 
نتایج،  مبنای  بر  گردید.  مشاهده  مثبتی  و  رابطه معنا دار  تحصیلی 
یادگیری  محیط  از  درك  خرده مقیاس های  نمره  و  کلی  نمره 
واریانس عملکرد  از  درصد   16/9 و   13/3 به ترتیب  می توانند 
پژوهش  در  نتایج،  این  با  نمایند. هم راستا  پیش بینی  را  تحصیلی 
انجام شده توسط Chinthamitr و همکاران بیان گردید که درك 
دانشجویان  عملکرد  بر  مستقیمی  تأثیر  یادگیری،  محیط  از  مثبت 
و  االنصاری   .]51[ است  داشته  تحصیلی(  معدل  نمره  )بهبود 
نتایجی  به  خود  مطالعات  در  نیز  همکاران  و  یاسر  و  همکاران 
 .]18،52،53[ یافتند  دست  حاضر  پژوهش  یافته های  با  مشابه 
دانشجویان  درك  بین  مطالعات  از  برخی  در  نتایج ،  این  با  مغایر 
از محیط یادگیری و عملکرد تحصیلی ارتباط معنا داری گزارش 
ناشی  می تواند  نتایج  در  اختالف  این   .]54-56[ است  نشده 
انگیزه  جمله  از  تحصیلی  عملکرد  بر  اثر گذار  عوامل  سایر  از 
شواهد  باشد.  امتحانات  اخذ  شیوه  و  مطالعه  عادات   یادگیری، 
بر  معنا داری  تأثیر  مطالعه،  عادات  نوع  که  می دهند  نشان  موجود 
عملکرد و موفقیت تحصیلی دارد. به  عبارت  دیگر افراد با عادات 
 .]57[ داشته اند  بهتری  تحصیلی  عملکرد  مثبت تر،  یادگیری 
و  عمان  کشورهای  در  انجام شده  بررسی های  در  راستا  این  در 
یادگیری  سبک  یادگیری،  محیط  بین  مثبتی  همبستگی  عربستان  
بر اساس   .]58،59[ است  گزارش  شده  تحصیلی  عملکرد  و 
از  دانشجویان  پژوهش حاضر، خرده مقیاس های درك  یافته های 
معنا داری  نقش  آموزش،  اجتماعی  شرایط  از  درك  و  یادگیری 
نتایج،  این  با  هم راستا  داشته اند.  تحصیلی  عملکرد  پیش بینی  در 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  خود  مطالعات  در  همکاران  و   Sajid

بر عملکرد تحصیلی  اثر گذار  بهتر، عامل اصلی  شرایط اجتماعی 
در  نیز  همکاران  و   Kamaruddin  .]60[ است  بوده  دانشجویان 
مشارکت  انگیزشی،  عوامل  سازمانی،  عوامل  به  خود  پژوهش 
اصلي  متغیرهای  به عنوان  اجتماعي  عوامل  و  تدریس  در  معلمان 
در   .]61[ نموده اند  اشاره  تحصیلی  عملکرد  به  کمک کننده 

درك  خرده مقیاس های  میان  مثبت  ارتباطی  دیگر،  پژوهشی 
آموزش  اجتماعی  شرایط  و  مدرسین  یادگیری،  از  دانشجویان 
یافته های  با  مهم  این  که  گزارش  گردید  تحصیلی  عملکرد  با 
بیان  می توان  کلی  به طور   .]62[ دارد  همخوانی  حاضر  مطالعه 
نمود که درك مثبت فراگیران از محیط یادگیری همچون شیوه 
امکانات  و  توانایی های علمی خویش  از  اساتید، درك  تدریس 
سطح  افزایش  به  می تواند  تحصیل  محل  آموزشی  تجهیزات  و 
و  موفقیت  نهایت  در  و  دانشجویان  تحصیلی  انگیزه  و  رضایت 
عوامل  این   .]62،63[ شود  منجر  آن ها  تحصیلی  عملکرد  بهبود 
می توانند یافته های مطالعه حاضر در مورد ارتباط مثبت بین درك 

از محیط یادگیری و عملکرد تحصیلی را توجیه نماید.
حاضر می توان  یافته های مطالعه  براساس  کلی،  به طور 
در  یادگیری  محیط  از  که درك دانشجویان  نمود  نتیجه گیری 
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سطح متوسط 
بوده است که این مهم به وجود جنبه های مثبت در محیط یادگیری 
نتایج این  )بیش از جنبه های منفی( اشاره می کند. از سوی دیگر، 
محیط  از  رابطه مثبت بین ابعاد درك  وجود  نشان دهنده  مطالعه 
یادگیری و سطح سرزندگي و عملکرد تحصیلي بودند؛ از این رو 
برنامه ریزی های  در  بازنگری  همچون  آموزشی  مداخالت  انجام 
به  و  دانشجو  بر  متمرکز  آموزشی  آموزشی، طراحی رویکردهای 
از  دانشجویان  درك  بهبود  جهت  آموزشی  امکانات  رسانی   روز  
که  است  ذکر  به  الزم  می رسد.  نظر  به  ضروری  یادگیری  محیط 
دستاورد این فرایند می تواند کمک شایان توجهی به ارتقای انگیزه، 

عملکرد تحصیلی و تربیت دانش آموختگان ماهر نماید.
محدودیت هایی  دارای  مطالعات  سایر  همانند  پژوهش حاضر 
اینکه  توجه  با  می شود.  اشاره  آن ها  از  برخی  به  ادامه  در  که  بود 
در این پژوهش تنها دانشجویان مقطع کارشناسی مورد مطالعه قرار 
مقاطع تحصیلی همچون  سایر  تعمیم نتایج به دانشجویان  گرفتند، 
کارشناسی ارشد و دکتری باید با احتیاط انجام شود. محدود بودن 
علوم  دانشگاه  بهداشت  دانشکده  به  بررسی  مورد  آماری  جامعه 
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پزشکی سمنان از دیگر محدودیت های این مطالعه می باشد. بر این 
دانشکده های  دیگر  در  مشابهی  مطالعات  می گردد  پیشنهاد  اساس 
که  ساخت  خاطرنشان  باید  انتها  در  شود.  انجام  کشور  بهداشت 
ممکن  پرسشنامه(  مبنای  )بر  مطالعات خود گزارشی  سایر  با  مشابه 
پرسشنامه،  سؤاالت  به  پاسخگویی  هنگام  پژوهش  جامعه  است 
خویشتن نگری کافی نداشته و به شکل مسئوالنه به سؤاالت پاسخ 

نداده باشند. 

قدردانی

 IR.SEMUMS.REC.1398.017 اخالق  کد  با  مطالعه  این 
به  پزشکی سمنان  علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  در 
ثبت رسیده است. بدین وسیله از تمامی دانشجویانی که در راستای 
انجام این مطالعه با پژوهشگران همکاری نمودند، صمیمانه تقدیر 

و تشکر می گردد. 
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