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  لوم پزشكي سمنانفرهنگ كالسي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه ع
  

 آقاجاني، پروين غفاري، راهب قرباني سعيد حاجي، ٭معصومه صابريان

  
  

  چكيده
ريزي، و ايجاد تغييرات مثبت، حائز   كالس براي برنامهيشناخت ادراكات و احساسات دانشجويان نسبت به فرهنگ و روابط اعضا :مقدمه

  .در مورد فرهنگ كالسي موجود در دانشگاه علوم پزشكي سمنان انجام گرديداين تحقيق با هدف تعيين ديدگاه دانشجويان . اهميت است
 پرسشنامه ،ها ابزار گردآوري داده.  نفر از دانشجويان سال آخر مورد بررسي قرار گرفت269 ديدگاه ،طي يك مطالعه توصيفي :ها روش

. اي بود  نقطه5گ كالسي و با مقياس ليكرت  سؤال در مورد فرهن8، شامل )Stephen P Robins (استفان رابينز فرهنگ كالسي
مجذور هاي   براي تعيين ارتباط بين متغيرها، از آزمونو ، پردازش و از توزيع فراواني، ميانگين و انحراف معيارSPSSافزار  نرمها با  داده

  .كاي استفاده گرديد
دانشجويان پزشكي پنجاه و يك درصد . دادند) 20-29(بيني به فرهنگ كالسي دانشگاه امتياز بينا)  درصد6/63( اكثر دانشجويان :نتايج

دانشجويان .  و باالتر، و بيشتر دانشجويان كارداني و كارشناسي فرهنگ كالسي را بينابيني دانستند30فرهنگ كالسي را باز با امتياز 
ظاراتشان را به روشني بيان نكرده، آنها را به ها و اساتيد را دوستانه و حمايتي ندانسته و بيان داشتند كه اساتيد انت برخورد همكالسي

  .دار بين فرهنگ كالسي و دانشكده و مقطع تحصيلي مشاهده گرديد ارتباط معني. نمايند چالش و سؤال كردن و يادگيري تشويق نمي
 در مورد ساير ، وايتي فرهنگ كالسي دانشگاه، باز، گرم و حم،از نظر اكثر دانشجويان كارشناسي ارشد و پزشكي عمومي :گيري نتيجه
شود كه  محور پيشنهاد مي -هاي دانشجو تعامل و ارتباط بيشتر اساتيد با دانشجويان و بكارگيري روش. دوها بيانگر فرهنگ بينابيني ب رشته
  .تواند منجر به برقراري ارتباط بيشتر بين استاد و دانشجو و دانشجويان با يكديگر و ايجاد فرهنگ باز و صميمي گردد مي

  

  .يدگاه د، دانشجو،فرهنگ كالسي :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

فرهنگ را موجب سروري و نيكنامي و تندرستي روان         
از حالـت بـدوي خـارج و بـسوي           اند كه انـسان را     دانسته

اي از   يت درهم بافته  فرهنگ كل . دهد كمال معنويت سوق مي   

                                                 
، مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي، )مربي(معصومه صابريان  .آدرس مكاتبه ٭

  .معاونت آموزشي، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، بلوار بسيج، سمنان
E-mail: saberian_ma@yahoo.com 

و پروين غفاري كارشناس ) sa_haji@yahoo.com (بيمرآقاجاني  سعيد حاجي
مركز مطالعات و توسعه آموزش ،  و كارشناس ارزشيابي آموزشي آموزشيارشد مديريت

و دكتر راهب قرباني استاديار، دكتري ) parvinghafari@yahoo.com (پزشكي
 آمار حياتي، پزشكي اجتماعي و مدير پژوهش دانشگاه علوم پزشكي سمنان

)r_ghorbani@sem_ums.ac.ir.(  
 اصالح شده و در 12/7/84 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 9/3/84اين مقاله در تاريخ 

  . پذيرش گرديده است26/2/86تاريخ 

گونــه  دانــش، هنــر، اخــالق، قــانون، آداب و رســوم و هــر
كه بـه وسـيله انـسان بـه عنـوان           است  ها و عاداتي     قابليت

و در رفتارهـاي وي بـروز        از جامعـه كـسب شـده      عضوي  
  ).1(نمايد مي

ي بـاز، گـرم و   يها مثبت بـوده و فـضا   برخي از فرهنگ 
ايجـاد، و باعـث     انساني، همراه بـا جـو اعتمـاد و حمـايتي            

ي كـه از  يهـا  فرهنـگ . شـوند  وري مؤثر مـي    عملكرد و بهره  
يابي ممانعت نموده و منبع مقاومت و هـرج و مـرج             مسأله

توان فرهنـگ منفـي تلقـي نمـود كـه نـشانگر              باشند، را مي  
گرا، مستبدانه و سـفت و       ي بسته، سرد، وظيفه   يوجود فضا 

  ).1(سخت خواهد بود
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 ل از مدرس و دانـشجو  سازماني است متشك   ،كالس درس 
 همچـون   ،اي از صفات منحصر به فرد      كه هر يك مجموعه   

ها را بـا خـود بـه كـالس      ها، نيازها و انگيزه    احساسات، ارزش 
ها، بـر     فرهنگ اين خصوصيات شخصي و پاره    ). 2(آورند مي

. آورد وجـود مـي    هثير گذاشته و فرهنگ جديدي را ب      أيگديگر ت 
تواند به   ار افراد مي  بايد دانست كه هويت، شخصيت و رفت      

ثير فرهنگ سازمان قرار گيرد كـه منـتج بـه           أمرور تحت ت  
شدن آنها   ماشيني شدن، عدم رضايت و انزجار و يا خالق        

  ).3(گردد
 نحوه برداشت دانشجويان از فرهنگ كالسـي و احـساس         

توانـد   ها، نيز مي   آنها در مورد رفتار مدرسين و همكالسي      
. يـا ناسـازگارانه گـردد     منجر به بروز رفتارهاي سـازگار       

 بعضي متخصصين معتقدند ناديده انگاشتن فرهنگ فراگيـران       
  ).4(ستوجود آنها يعني ناديده گرفتن

هـاي   دانشجويان با توجه به زمينه فرهنگـي و ويژگـي         
  آن انتظـاراتي   يتربيتي خود از كـالس و اعـضا        شخصيتي و 

آنها انتظار دارنـد كـه بـه خودآمـوزي و يـادگيري              . دارند
هايشان بوده و      انعكاسي از تالش   ، شده، ارزشيابي  ترغيب

اين مسأله  . از ابتدا بدانند كه چگونه ارزشيابي خواهند شد       
  .مدار همخواني دارد -هاي دانشجو با روش

اكنون آموزش از انتقال صرف اطالعات به يادگيران و         
هاي حل مسأله، پرورش      ها به سوي شيوه     آموزش انديشه 

 و آموزش چگونه انديـشيدن سـوق        پروري ها، بنيه  خالقيت
 فرهنگ جديد نياز بـه تغييـر الگوهـاي   ). 5(داده شده است

دانشجويان بايد  . موجود بين دانشجويان و مدرسين دارد     
احساس مسؤوليت بيشتري داشـته و مدرسـين نيـز بايـد            

كـه هنـوز    در حـالي ) 4(تغيير دهند هاي آموزشي را شيوه
ي، شخـصيت و    برخي از مدرسين بر اساس زمينه فرهنگـ       

  .نمايند طرز تفكر خود، كالس را اداره مي
 فرهنگ كالسي به اين شـكل اسـت         ،در كشور اندونزي  

درس توضـيح داده و   كه مدرس كمي در مـورد موضـوع  
ها  نويسد و فراگيران نيز نوشته چيزهايي بر روي تخته مي

هـاي     از نوشته  سؤاالت امتحان عمدتاً  . كنند را يادداشت مي  
 و تنها رابطه ممكن بين مـدرس و فراگيـر           روي تخته است  

 داناترين فـرد    ، در اين فرهنگ   .آيد وجود مي ه  طي پرسش ب  
كـسي   هـر  كسي است كه سكوت كند و تواضع داشته باشد و         

 حـالي   در )4( طرد خواهد شـد      ،كه از اين قانون سرپيچي كند     
هاي آموزشي جديد كاربرد دانـش بيـشتر از           كه در برنامه  

رد و بايد بـه همـه فراگيـران فرصـت           تدريس آن اهميت دا   
  .هاي علمي، تخصصي و اجتماعي داده شود كسب مهارت

 شناخت ادراكات و احـساسات دانـشجويان        ،رو از اين 
 كــالس چــه بــراي ينــسبت بــه فرهنــگ و روابــط اعــضا

ريزي، سازماندهي و چه براي دگرگوني و تغييرات         برنامه
. هميت است باشد، داراي ا   مثبت كه الزمه پويايي كالس مي     

با توجه به اهميت وجود فرهنك كالسي مناسب در تربيت          
دانشجويان خالق، انجام تحقيقات در اين زمينه ضـروري         

كنون در اين خـصوص تحقيقـات        رسد، ولي تا   نظر مي ه  ب
. ي انجام شده و يا در دسـترس محققـين نبـوده اسـت             كم

دانـشجويان را   اين مطالعه با هدف تعيين ديدگاه        ،بنابراين
ر مورد فرهنگ كالسي موجود در دانشگاه علوم پزشكي د

سـمنان مـورد مطالعــه قـرار دهـيم تــا اسـاتيد و مــديران      
آموزشي با شناخت بيشتر از فرهنـگ كالسـي موجـود و            

 بـه   ،خـصوص، تـا حـد امكـان        ديدگاه دانشجويان در اين   
هاي خود و دانشجويان پرداخته و با ايجاد          شناخت ارزش 

ه، محيطـي خـالق و آزاد بـراي         كننـد  فضاي امن و حمايت   
  .ي استعدادهاي دانشجويان فراهم سازنديرشد و شكوفا

  
  ها روش

در يك مطالعـه توصـيفي، جامعـه پـژوهش را دانـشجويان             
 رشته تحصيلي تشكيل دادند و روش       15سال آخر دانشگاه در     

 نفر پرسشنامه را تكميل     269تعداد  . گيري سرشماري بود   نمونه
  .نمودند

 حـاوي   ،اي دو بخـشي    هـا پرسـشنامه     ي داده ابزار گـردآور  
سؤاالت دموگرافيك و پرسشنامه فرهنگ كالسي بود كه توسط         

 8 شـامل  وشـده  تهيه ) Stephen P. Robbins(استفان رابينز 
هاي مختلف فرهنگ كالسي را مـورد         سؤال كه عبارات آن جنبه    

اي از    نقطـه  5داد و براسـاس مقيـاس ليكـرت          مـي بررسي قرار   
  ).7و6(افقم، تا كامالًً مخالفم بودكامالًً مو
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 پردازش، و از توزيع فراواني، SPSSافزار  ها با نرم داده
در مورد سؤاالت فرهنگ . ميانگين و انحراف معيار استفاده شد

مجموع  وشد  منظور  يك تا پنجها امتياز  پاسخرايكالسي، ب
 و باالتر، نشانگر 30امتيازات . نمرات مورد قضاوت قرار گرفت

، 20رهنگ باز، گرم، انساني، جو اعتماد و حمايتي و كمتر از ف
). 7و6(نشانگر فرهنگ بسته، سرد، مستبدانه توصيف گرديد

دهد   فرهنگ بينابيني منظور شد كه نشان مي29 تا 20امتياز 
گيري و در برخي شرايط فضاي باز و صميمي  گاهي سخت

 و در كايمجذور براي تعيين رابطه، از . برقرار بوده است
  . استفاده گرديددرصد 5داري  سطح معني

  
  نتايج

 نفــر دانــشجو پرســشنامه را تكميــل 269 ،بطــور كلــي
 اكثريت دانـشجويان    ،ها نشان داد در مجموع      يافته. نمودند

 دانـستند  فرهنگ كالسي موجود در دانشگاه را بينابيني مي       
هاي   از نظر مقايسه فرهنگ كالسي در دانشكده      . )1جدول  (

ها نشان داد كه اكثريت دانشجويان دانشكده         افتهمختلف، ي 
دانـستند و سـپس بـه        پزشكي فرهنگ كالسـي را بـاز مـي        

هاي بهداشت، پرستاري و توانبخشي قرار        ترتيب، دانشكده 
دار بــين نــوع فرهنــگ  اخــتالف معنــي). 1جــدول (داشــتند 

ــشكده  و ) =000/0P و =158/20X2= ،6df(كالســي و دان
 )=000/0P و   =115/26X2=  ،6df( مقطع تحصيلي همچنين  

  .دار نبود در ساير موارد ارتباط معني. مشاهده گرديد
و )  درصـد  4/42(هـا    اكثريت دانشجويان، برخورد همكالسـي    

را دوستانه و حمـايتي ندانـسته و بيـان          )  درصد 8/46( اساتيد
 داشتند كه اساتيد انتظارات خـود را بـه روشـني بيـان نكـرده              

)  درصد 3/38( چالش و سؤال كردن   ، آنها را به     ) درصد 7/38(
ي درسي  يتشويق ننموده و نمره نها    )  درصد 9/43( و يادگيري 

ولـي بـا ايـن      ).  درصد 7/45( هايشان نيست   انعكاسي از تالش  
وسـيله اسـاتيد    ه  دهي استفاده شـده بـ      سؤال كه سيستم نمره   

 ) درصد4/29(عملكرد آنهاست  مبتني بر استانداردهاي روشن
 2/34(گيرد    مي 20رس گوش دهد نمره     و اينكه هر كه به د     

ميـانگين و انحـراف معيـار       . دنـد موافقت نـشان دا   ) درصد
 از  22/21±62/5امتيازات كسب شـده از فرهنـگ كالسـي          

  . بود40نمره 
  

 توزيع نظرات دانشجويان دانشگاه در خصوص نوع فرهنگ كالس در دانشگاه علوم پزشكي سمنان به تفكيك جـنس، مقطـع               :1جدول  
   و دانشكدهتحصيلي

  )باز ( و بيشتر30  )بينابيني (20-29  )بسته (20كمتر از   
        جنس
  54%)9/26(  128%)7/63(  19%)5/9(     زن
  15%)8/23(  40%)5/63(  8%)7/12(     مرد

        مقطع تحصيلي
  30%)7/21(  93%)4/67(  15%)9/10(     كارداني

  14%)2/18(  51%)2/66(  12%)6/15(     كارشناسي
  25%)51(  24%)49(  0  اسي ارشد   كارشن

        پزشكي عموميو    
        دانشكده
  32%)5/48(  33%)50(  1%)5/1(     پزشكي

  13%)16(  57%)4/70(  11%)6/13(     پرستاري و مامايي
  5%)7/14(  17%)50(  12%)3/35(     توانبخشي
  19%)9/22(  61%)5/73(  3%)6/3(     بهداشت

  69%)1/26(  68%)6/63(  27%)2/10(  جمع
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  بحث
هــا بيــانگر وجــود فرهنــگ كالســي بينــابيني در   يافتــه

اي، نـشان    چنـين يافتـه   . دودانشگاه علوم پزشكي سمنان ب    
دهد كه اساتيد در برخي شرايط، با دانشجويان ارتباط          مي

هاي الزم را در اختيار      صميمانه و حمايتي داشته و آزادي     
  .اند آنان گذاشته

ي عمـومي، بـه     دانشجويان كارشناسي ارشد و پزشـك     
فرهنگ كالسـي امتيـاز بيـشتري داده بودنـد كـه نـشانگر              

ارتباط صميمانه بين استاد و دانشجويان       شيوه رفتاري و  
ــه رشــته    ــسبت ب ــان ن ــاه خــود و نگــرش آن و درك جايگ

تحقيـق چنگيـز نـشان داد كـه دانـشجويان           . دوتحصيلي بـ  
تـري نـسبت بـه رشـته         پزشكي علـوم پايـه نگـرش مثبـت        

  ).8(اند پزشكي داشته
ــگ     ــي فرهن ــارداني و كارشناس ــشجويان ك ــت دان اكثري

شـايد ايـن امـر ناشـي از جـو           . اند كالسي را بينابيني دانسته   
كالسي و شناخت ناكافي از رشته تحصيلي باشد كه بعـد از            
حضور در دانشكده و مواجهه با واقعيت، منجر به نارضايتي 

 30كـه نشان داد   اي      مطالعههاي    يافته. گردد و ناسازگاري مي  
 دانشجويان پرستاري نسبت به رشته تحصيلي خـود     درصد

دادن آگــاهي بيــشتر در مــورد ). 9(انــد نگــرش منفــي داشــته
 ، وظايف و انتظارات شـغلي بـه داوطلبـين         ،هاي تصيلي   رشته

شود كه با شناخت بيشتري انتخاب رشته نموده و          باعث مي 
  .رشته مناسب براي عاليق خود را انتخاب نمايند

ت كه هرقدر روابـط اسـاتيد بـا دانـشجويان           بايد دانس 
دوستانه و گـرم باشـد، آنهـا بـا عالقـه بيـشتر در كـالس                 

زيرا انسان با برقراري روابط مطلوب      . حاضر خواهند شد  
با محيط كار، در انجام وظيفه موفق شده و موجب توسعه          

 نـشان داد    يتحقيق). 10(گردد ها و رغبت در كار مي      فعاليت
هاي شخـصيتي را در اولويـت اول         كه دانشجويان ويژگي  

 نيـز   ي ديگـر   تحقيقـ  .)11(اند ويژگي يك استاد مؤثر دانسته    
بيانگر آنست كه نظـرات اسـاتيد و دانـشجويان در مـورد             

ي داشـته و  يمعيارهاي يك استاد خوب دانـشگاهي همـسو    
زيـرا  ) 12(اند  دهبه حيطه شخصيت فردي دا    را  اولويت اول   

 هـاي  هاي حمـايتي از ويژگـي     ي برقراري ارتباط و رفتار    يتوانا
  .باشد شخصيتي افراد مي

 ، اكثر دانشجويان اعتقـاد داشـتند اسـاتيد        ،در اين مطالعه  
آنهــا را بــه چــالش و ســؤال كــردن تــشويق ننمــوده و      

كـه اگـر     كننـد در حـالي     انتظاراتشان را به روشني بيان نمي     
رود، بهتر فعاليـت     دانشجويان بدانند از آنان چه انتظاري مي      

اگر اساتيد، دانشجويان را ). 5(سردرگم نخواهند بود ونموده 
لي روبرو ساخته و با تشويق يافتن راه حل، آنهـا را            ئبا مسا 

به چالش، انديشيدن و سؤال كردن تشويق نمايند، آنها ضمن 
 احساس رضايت نيز خواهند     ،رسند اينكه به تكامل فكري مي    

جويان داشت، و سطح تعامل بين استاد و دانشجويان و دانش
 نشان داد كه    يتحقيق. با يكديگر به باالترين حد خواهد رسيد      

دانشجويان يكي از داليل غيبت را مشاركت نـدادن دانـشجو           
  .)13(اند هاي كالسي دانسته در بحث

 از  ي دروس را انعكاسي   يدانشجويان اين مطالعه، نمره نها    
بعـضي افـراد خجـالتي از ارائـه         . اند هايشان ندانسته   تالش

هاي خود ناتوانند و قادر نيستند فكـر خـود را بـه               آموخته
 ارزشـيابي بايـد     ،از ايـن رو   . صورت مطلوب بيـان نماينـد     

عمل آيد، ه ها ب اي و با استفاده از انواع آزمون بطور مرحله
هاي كالسي دانشجويان نيز بها داده شود، تـا          و به فعاليت  

  ).5(نمره پاياني حاصل تالش و كوشش دانشجو باشد
 انديشيدن و هز دانشجويان و تشويق آنها بپرسش ا

يافتن پاسخ، نشان دادن احترام، اعتماد، اظهار خشنودي 
هاي بهبود تدريس و  در قبال كار دانشجو، همه از روش

باشد  افزايش يادگيري و احساس رضايت از يادگيري مي
كه همراه با تعامل و ارتباط بيشتر اساتيد با دانشجويان 

. شود محور پيشنهاد مي -اي دانشجوه و بكارگيري روش
تر در ساير مراكز علمي و با ابزار  انجام مطالعه وسيع

  .هاي ديگر استپيشنهاداز تر  دقيق
  

  گيري نتيجه
از نظر اكثر دانشجويان كارشناسـي ارشـد و پزشـكي           
عمومي فرهنگ كالسي دانشگاه، باز، گرم و حمايتي است         
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با آنـان، رضـايت     دهنده ارتباط صميمانه اساتيد      كه نشان 
همكالســان و نمــودي از رضــايت ازرشــته تحــصيلي،  از

هـا در مـورد سـاير         يافتـه . باشـد  درك وظايف شغلي مـي    
 و نـشان از رضـايت       استها بيانگر فرهنگ بينابيني       رشته

تفـاوتي دانـشجويان و همچنـين        نه چندان زيـاد و يـا بـي        
. ارتباط نـه چنـدان صـميمي اسـاتيد بـا دانـشجويان دارد             

 و ارتباط بيشتر اساتيد با دانشجويان و بكـارگيري          تعامل
توانـد   شود كه مـي    محور پيشنهاد مي   -هاي دانشجو   روش

منجر به برقراري ارتباط بيشتر بين اسـتاد و دانـشجو و            

دانشجويان بـا يكـديگر و ايجـاد فرهنـگ بـاز و صـميمي               
  .گردد

  
  قدرداني

نيا،  مهندس مهدي محمدرضا غفاري، آقاياناز همكاري 
زاده،   منير نوبهار، ليدا فتاحيها خانمفر و  زاد جواديكه

فاطمه پهلوانيان، فاطمه همتيان، و ديگر عزيزان تشكر و 
 .گردد قدرداني مي
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Students’ Viewpoint about Class Culture in Semnan University of 
Medical Sciences 

 
Saberian M, Hajiaghajani S, Ghafari P, Ghorbani R. 

 
Abstract 
 
Introduction: Recognizing students' conceptions and feelings towards class culture and revealing class 
members' relationship are important for planning and making positive changes. This study was done to 
determine students’ views toward the class culture in Semnan University of Medical Sciences.  
Methods: In this descriptive study, 269 university senior students were investigated. The questionnaire of 
class culture (Stephen Robins) was used to gather the data. It included demographic information questions 
and also 8 questions  about different aspects of class culture using 5 point Likert scale. Data was analyzed 
by SPSS software. For data analysis, frequency distribution, mean and standard deviation were used. Chi-
square test was applied for determining the relationship between the variables.  
Results: Most of the students (63.6%) gave a score between 20 to 29 to the current class culture.  Fifty one 
percent of medical students recognized class culture open with the score of 30 and higher. Most associate 
and bachelor students gave a score of 20-29 (border line) to the current class culture. The students believed 
that their classmates and teachers were not friendly and supportive. They mentioned that the  teachers did 
not state their expectations clearly and did not foster a challenging learning atmosphere to encourage 
students for making questions. No significant relationship was observed between class culture, school and 
level of study.  
Conclusion: Most MS and medical students believed university class culture was open, warm and 
supportive. Concerning other majors, a border line culture was identified. More interactions between faculty 
members and students and using student-centered methods are recommended which can lead to more 
relationship between faculty members and students as well as between students themselves, and also can 
establish a friendly open culture in the class. 
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