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 چکیده

شناخت ادراکات و احساسات دانشجویان نسبت به فرهنگ و روابط اعضای کالس برای  :زمینه و هدف

ی، و ایجاد تغییرات مثبت، حائز اهمیت است. این تحقیق با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان در ریزبرنامه

 مورد فرهنگ کالسی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام گردید.

نفر از دانشجویان سال آخر مورد بررسی  300تحلیلی، دیدگاه  -طی این مطالعه توصیفی روش بررسی:

 8(، شامل Stephen Robins) ها، پرسشنامه فرهنگ کالسی استفان رابینزر گردآوری دادهقرار گرفت. ابزا

 SPSS v22ها با استفاده از نرم افزار ای بود. دادهنقطه 5سؤال در مورد فرهنگ کالسی با مقیاس لیکرت 
برای مقایسه  پردازش و از آزمونهای آمار توصیفی جهت تعیین میانگین و درصدها و درصدها و نمودارها و

 فرهنگ کالسی در سطوح مختلف متغیر های دموگرافیک از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده  شد. 

( دادند. اکثر دانشجویان معتقد 29-20اکثر دانشجویان به فرهنگ کالسی دانشگاه امتیاز بینابینی ) :هایافته

ن بودند که استاد به هر کس که به درس دهی مبتنی بر استاندارد نیست و مخالف ای سیستم  نمره بودند که

دهد اما در کل دانشجویان برخورد هم کالسی و اساتید را دوستانه و حمایتی ی خوب میگوش دهد نمره

p-value)داری بین فرهنگ کالسی و دانشکده مشاهده گردیددانسته اند. ارتباط معنی 0/001).  

های تحصیلی مختلف فرهنگ کالسی دانشگاه ن در مقاطع و رشتهاز نظر اکثر دانشجویا گیری:نتیجه

شود محور پیشنهاد می -فرهنگ بینابینی بود. تعامل و ارتباط بیشتر اساتید و دانشجویان و روشهای دانشجو

تواند منجر به برقرای ارتباط بیشتر بین اساتید و دانشجویان با یک دیگر و ایجاد فرهنگ باز و که می

 .صمیمی گردد

 فرهنگ کالسی، دانشجو، دیدگاه، دانشگاه. :یکلیدهایواژه
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 مقدمه 

مختلف  هاانسان موجودی است که دارای شخصیت

و به تبع این شخصیت  باشد.ها متعدد میو توانایی

مختلف و متنوع است که آثار محیطی روی رفتار و 

-ها روانی و مادی او دارای پیامدها غیر قابل پیشانگیزه

ولی با این وجود بعضی از مطالعات رفتار  ست،بینی ا

انسان را در محیط خاص تا حدودی شناسایی کرده و 

شان تعریف  هانتیجه مورد انتظار را با توجه به یافته

اند. یکی از پارامترهای اصلی در این بین فرهنگ نموده

ها و باورهای آنان را در افراد است که هویت، ارزش

(. فرهنگ کلیت در هم 1)دکنمییک محیط تعریف 

ای از دانش، هنر، اخالق، قانون، آداب رسوم و هر بافته

ها و عاداتی است که به وسیله انسان به گونه قابلیت

عنوان عضوی از جامعه کسب شده و در رفتارها وی 

ها مثبت بوده و فضایی برخی از فرهنگ نماید.بروز می

حمایتی ایجاد و باز گرم، انسانی، همراه با جو اعتماد و 

هایی فرهنگ شوند.باعث عملکرد و بهره وری مؤثر می

راکه از مسأله یابی ممانعت نموده و منبع مقاومت و 

توان فرهنگ منفی تلقی نمود هرج و مرج باشند، را می

-وظیفه مستبدانه سرد، که نشانگر وجود فضائی بسته،

(. کالس درس 2گرا، سفت و سخت خواهد بود)

کل از مدرس و دانشجو که هر یک سازمانی متش

ای از صفات منحصر به فرد همچون مجموعه

ها را با خود به نیازها، انگیزه ها،ارزش احساسات،

این خصوصیات شخصی و پاره  (.3آورند)کالس می

بر یک دیگر تأثیر گذاشته و فرهنگ  ها،فرهنگ

باید دانست که هویت،  آورد.جدیدی را به وجود می

تواند به مرور تحت تأثیر ار افراد میشخصیت و رفت

عدم  سازمان قرار گیرد که منتج به ماشینی شدن،

  (.4گردد)ها میرضایت و انزجار یا خالق شدن آن

نحوه برداشت دانشجویان از فرهنگ کالسی و احساس 

-ها نیز میها در مورد رفتار مدرسین و همکالسیآن

ناسازگارانه تواند منجر به بروز رفتارهای سازگار یا 

بعضی متخصصین نادیده انگاشتن فرهنگ  گردد.

(. 5)دانندمی هانادیده گرفتن وجود آن رافراگیران 

ها دانشجویان با توجه به  زمینه فرهنگی و ویژگی

شخصیتی و تربیتی خود از کالس و اعضای آن 

ها انتظار دارند که به خودآموزی و انتظاراتی دارند. آن

 هاانعکاسی از تالش ارزشیابی، ،یادگیری ترغیب شده

شان بوده و از ابتدا بدانند که چگونه ارزشیابی خواهند 

های دانشجو مدار همخوانی دارد شد. این مسأله با روش

اکنون آموزش از انتقال صرف اطالعات به یادگیران و 

پرورش  های حل مسأله،ها به سوی شیوهآموزش اندیشه

زش چگونه اندیشیدن پروری و آموها، بنیهخالقیت

(. در کشور اندونزی فرهنگ 6,7سوق داده شده است)

کالسی به این شکل است که مدرس کمی در مورد 

موضوع درس توضیح داده و چیزهایی بر روی تخته 

کنند. ها را یادداشت میو فراگیران نیز نوشته نویسدمی

های روی تخته است و از نوشته تاًسؤاالت امتحان عمد

بطه ممکن بین مدرس و فراگیر طی پرسش به تنها را

آید. در این فرهنگ، داناترین فرد کسی است وجود می

که سکوت کند و تواضع داشته باشد و هر کس از این 

(. در حالی که در  8قانون سرپیچی کند طرد خواهد شد)

های آموزشی جدید، کاربرد دانش بیشتر از برنامه

همه فراگیران فرصت تدریس آن اهمیت دارد و باید به 

 ها علمی، تخصصی و اجتماعی داده شود.کسب مهارت

نشان داد که  1389مطالعه دالرام و همکاران در سال  

اساتید در برخی شرایط، با دانشجویان ارتباط صمیمانه 

ها الزم را در اختیار آنان و حمایتی داشته و آزادی

ن نهادی از آن جا که مفهوم دانشگاه به عنوا اند.گذاشته

های مختلف علمی از که مرکز پردازش و انتقال زمینه

سازی علمی، نسلی به نسل دیگر است، همچنین فرهنگ

گیرد، اجتماعی، تربیتی و آموزش از این نهاد نشأت می

از این رو شناخت ادراکات و احساسات دانشجویان 
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نسبت به فرهنگ و روابط اعضای کالس چه برای 

دهی و چه برای دگرگونی و سازمان ریزی،برنامه

باشد دارای تغییرات مثبت که الزمه پویایی کالس می

(. با توجه به اهمیت فرهنگ کالسی 9,10اهمیت است)

مناسب در تربیت دانشجویان خالق انجام تحقیقات در 

ولی تا کنون در این  رسد،این زمینه ضروری به نظر می

خصوص تحقیقات کمی انجام شده و یا در دسترس 

محققین نبوده است. بنابرین این مطالعه با هدف تعیین 

دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز نسبت 

به فرهنگ کالسی انجام شده است. تا اساتید و مدیران 

آموزشی با شناخت بیشتر از فرهنگ کالسی موجود و 

دیدگاه دانشجویان در این خصوص تا حد امکان، به 

دانشجویان پرداخته و با ایجاد شناخت ارزشهای خود و 

فضای امن و حمایت کننده، محیطی خالق و آزاد برای 

 .رشد و شکوفایی استعدادهای دانشجویان فراهم سازند

 

 بررسیروش 

جامعه پژوهش را  تحلیلی -در این مطالعه توصیفی

ها دانشگاه علوم کلیه دانشجویان سال آخر دانشکده

علت  دادند.تشکیل  1393پزشکی اهواز در سال 

ها مدت انتخاب دانشجویان سال آخر این بود که آن

توانستند تری را در دانشگاه بودند و بهتر میطوالنی

های درس را توصیف و فرهنگ حاکم بر کالس

ی بر اساس محاسبات آماری حجم نمونه ارزیابی کنند.

 45% ریزش برای هر دانشکده 2مورد نیاز با احتساب 

 315ها نتیجه تعداد کل نمونه ود درورد شده بآبر نفر

 اند.ای انتخاب شدهها به صورت خوشهنفر و نمونه

آبان بین  20شهریور تا  20پرسشنامه در بازه زمانی 

ها مختلف در دانشگاه که وارد دانشجویان دانشکده

ها وری دادهآابزار گردمطالعه شدند توزیع شد. 

فیک و ی دو بخشی حاوی سؤاالت دموگراپرسشنامه

فرهنگ کالسی بود که توسط استفان  پرسشنامه

 8تهیه شده که شامل   Stephan p Robbinsرابینز

های مختلف فرهنگ سؤال است که عبارات آن جنبه

کالسی را مورد بررسی قرار داده و بر اساس مقیاس 

ای از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم نقطه 5لیکرت 

در  ایی این پرسشنامه قبالً، روایی و پایتنظیم شده است

  5/73 مطالعات متعدد سنجیده شده است که برابر با

(. در مورد سؤاالت فرهنگ کالسی برای 11)بوده است

ها امتیاز یک تا پنج منظور شد و مجموع نمرات پاسخ

و باالتر نشانگر  30مورد قضاوت قرارگرفت. امتیازات 

کمتر  تی،فرهنگ باز، گرم، انسانی، جو اعتماد و حمای

، نشانگر فرهنگ  بسته، سرد، مستبدانه و امتیاز 20از 

دهد فرهنگ بینابینی منظور گردیدکه نشان می 29-20

گیری و در برخی شرایط فضای باز و گاهی سخت

اطالعات به دست آمده با  صمیمی برقرار بوده است.

های آمار پردازش و از آزمون  SPSS v22نرم افزار 

میانگین و درصدها و نمودارها و  توصیفی جهت تعیین

برای مقایسه فرهنگ کالسی در سطوح مختلف 

متغیرهای دموگرافیک از آزمون رگرسیون لجستیک 

 استفاده  شد.

 

 هایافته

و باالتر نشانگر فرهنگ باز، گرم،  30امتیازات 

، نشانگر 20کمتر از  انسانی، جو اعتماد و حمایتی،

فرهنگ  20-29تیاز فرهنگ بسته، سرد، مستبدانه و ام

-دهد گاهی سختبینابینی منظور گردید که نشان می

گیری و در برخی شرایط فضای باز و صمیمی برقرار 

پرسشنامه  300پرسشنامه پخش شده  315از  بوده است.

کننده آوری شد،که از میان دانشجویان شرکتجمع

 % از7/15 مؤنث بودند. %6/65 و مذکر 4/34%

دانشکده  % در1/18 ده توانبخشی،دانشک دانشجویان در

 در %9/10 دانشکده بهداشت، در %1/18 داروسازی،

 دانشکده پرستاری و % در7/14 دانشکده پیراپزشکی،
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دانشکده  % در8/7 دانشکده پزشکی، % در7/14 مامایی،

دندان پزشکی مشغول به تحصیل بودند. میانگین سنی 

 و 17 حداقل سن ،70/22واحدهای مورد پژوهش 

مقطع  دانشجویان در از %8/49 سال بود. 43 آن اکثرحد

 از %5/38 و مقطع کارشناسی ارشد در %11 کارشناسی،

 ای مشغول به تحصیل بودند.مقطع دکتری حرفه در آنها

 20 از کمتر موارد، %1/16 امتیاز فرهنگ کالسی در

)فرهنگ  20-29 موارد، %3/71 در )فرهنگ بسته(،

)فرهنگ  30 از د برابر یا بیشترموار 3/12 در و بینابینی(

کلی میانگین امتیازات کسب  گزارش شد. بطور باز(

نمره، حداقل  40از  27/24شده از فرهنگ کالسی 

های در دانشکده بود. 40آن  و حداکثر 9امتیاز 

ی دانشکده % واحدهای مورد پژوهش،4/77 داروسازی

-%، دانشکده5/75ی بهداشت %، دانشکده7/76 پزشکی

ی توانبخشی %، دانشکده8/73رستاری و مامایی ی پ

% و در نهایت 6/65ی پیراپزشکی %، دانشکده9/69

گ کالسی را % فرهن5/56ی دندان پزشکی دانشکده

در کل بین فرهنگ  (.1) جدول بینابینی گزارش کردند

دانشکده محل تحصیل دانشجویان ارتباط  کالسی و

 از %9/21 بدین معنی که داری گزارش شد.معنی

باز  دانشجویان دانشکده پیراپزشکی فرهنگ کالسی را

 از %3/4 حالی است که تنها این در اند.عنوان کرده

دانشجویان دانشکده دندانپزشکی این فرهنگ را باز 

 و هاهمکالسی دانشجویان برخورد %4/16 اند.دانسته

 و انددوستانه ندانسته حمایتی و را اساتید برخورد 5/25%

به  انتظارات خود را راز داشتندکه اساتیداب 1/34%

واحدهای مورد پژوهش  %7 کنند.روشنی بیان نمی

-تالش آن بودندکه نمره نهایی درس انعکاسی از معتقد

به  ها راابراز داشتندکه اساتید آن %4/38 ها نیست.

 از %7/67 کنند.تشویق نمی کردنسؤال چالش و

دهی مبتنی سیستم نمره بودند که دانشجویان معتقد

دانشجویان ابراز داشتند که  %7/35 نیست. براستاندارد

 %3/63و کنندبه یادگیری تشویق نمی ها رااساتید آن

به درس  مخالف این بودند که استاد به هرکس که

 .(2)جدول  دهدی خوب میگوش دهد نمره

 
 شگاه علوم پزشکی اهوازدان : توزیع نظرات دانشجویان دانشگاه درخصوص نوع فرهنگ کالس در1جدول

 به تفکیک جنس، مقطع تحصیلی و دانشکده
 نوع فرهنگ

 

 متغیرهای دموگرافیک

 و بیشتر )باز( 30 ) فرهنگ بینابینی(29-20 ) بسته(20کمتر از 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 6/12 13 76/74 77 62/12 13 مذکر جنس

 3/12 24 7/69 136 9/17 35 مونث

 5/15 23 3/72 107 2/12 18 کارشناسی حصیلیمقطع ت

کارشناسی 

 ارشد

4 1/12 22 7/66 7 2/21 

دکتری حرفه 

 ای

26 6/22  83  2/72 6 2/5 

 6/18 8 7/76 33 7/4 2 پزشکی دانشکده

 1/39 9 5/56 13 3/4 1 دندان پزشکی

 17 9 4/77 41 7/5 3 داروسازی

 7/16 7 8/73 31 5/9 4 -پرستاری
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 مامایی

 توانبخشی

 

9 6/19 32 6/69 5 10.9 

 11.3 6 5/75 40 6/19 9 بهداشت

 12.5 4 5/65 21 9/21 7 پیراپزشکی

 16 48 33/72 217 66/11 35 جمع کل
 

 

 

 

 

 و درصد : سواالت فرهنگ کالسی بر حسب تعداد2جدول 

 درصد تعداد سواالت فرهنگ کالسی

 6/16 50 ی برخورد می کنندهمکالسی هایم با من دوستانه و حمایت -1

 5/25 77 برخورد اساتید با من حمایتی و دوستانه است -2

 1/34 102 من انتظار دارم نمره نهایی درسی ام بدرستی انعکاسی از تالشهایی که انجام داده ام ، باشد -3

 7 21 استادان ما انتظاراتش را به روشنی برای کالس بیان می کنند -4

 4/38 115 ، من و سایر دانشجویان را به چالش وسئوال کردن در کالس تشویق می کننداستادان ما  -5

من فکر می کنم که سیستم نمره دهی استفاده شده بوسیله استادان مبتنی بر استانداردهای روشن  -6

 عملکرد می باشد

203 7/67 

 7/35 107 استادان مرا به یاد گیری تشویق و ترغیب می کنند -7

 3/63 190 ادان ما به هر کسی که به درس گوش دهد ، نمره الف می دهنداست -8

 

 گیریبحث ونتیجه

 های این مطالعه نشان دادکه فرهنگ حاکم بریافته

ها داروسازی، پزشکی، های درس دانشکدهکالس

بهداشت، پرستاری و مامایی، توانبخشی، پیراپزشکی، 

ینی است. دندانپزشکی دانشگاه اهواز یک فرهنگ بیناب

 دهدکه اساتید در برخی شرایط،ای نشان میچنین یافته

 حمایتی داشته و دانشجویان ارتباط صمیمانه و با

 اند.اختیار آنان گذاشته در های الزم راآزادی

دانشجویان دانشکده پیراپزشکی به فرهنگ    

که نشانگر شیوه  بیشتری داده بودند کالسی امتیاز

دانشجویان و  نه بین استاد وارتباط صمیما رفتاری و

-نگرش آنان نسبت به رشته و درک جایگاه خود

ها اکثریت دانشجویان سایر دانشکده تحصیلی بود.

دادن  (.12اند)دیگر فرهنگ کالسی را بینابینی دانسته

 وظایف و های تحصیلی،مورد رشته در آگاهی بیشتر

شودکه با باعث می انتظارات شغلی به داوطلبین،

بیشتری انتخاب رشته نموده و رشته مناسب  شناخت

قدر  باید دانست هر را انتخاب نمایند. برای عالیق خود

با  هاآن گرم باشد روابط اساتید با دانشجویان دوستانه و

زیرا  عالقه بیشتر در کالس درس حاضر خواهند شد

انجام  در محیط کار، برقراری رابط مطلوب با انسان با

رغبت در  ها ووجب توسعه فعالیتوظیفه موفق شده و م

در  همکاران مطالعه دالرام و در (.13گردد)کار می

در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اکثر  1389سال 

 ها را به چالش ودانشجویان ابراز داشتند که اساتید آن

کردن تشویق ننموده و انتظاراتشان را به روشنی سؤال

 دانشجویان را با حالی که اگر اساتید کنند دربیان نمی

یافتن راه حل  با تشویق کردن و مسائل روبه رو ساخته و

تشویق  کردناندیشیدن و سؤال ها را به چالش،آن

 رسند،ها ضمن اینکه به تکامل فکری مینمایند، آن
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سطح تعامل بین  احساس رضایت نیز خواهند داشت و

باالترین  دانشجویان و دانشجویان با یکدیگربه استاد و

همچنین در تحقیق چنگیز و  (.14خواهد رسید) حد

-همکاران، دانشجویان پزشکی علوم پایه نگرش مثبت

نتایج پژوهشی نشان  (.15اند)ی خود داشتهتری به رشته

داده است که دانشجویان یکی از دالیل غیبت از کالس 

های کالسی بحث را مشارکت ندادن دانشجو در

در  همکاران لعه صابریان ومطا (.16اند)دانسته

 دانشجویان نمره در دانشگاه سمنان نشان داد 1386سال

 اندهاشان ندانستهنهایی در درس را انعکاسی از تالش

های خود آموخته از افراد خجالتی از ارائه بعضی

را به صورت مطلوب  نیستند فکر خود قادر ناتوانند و

 ای وموجه به طور ارزشیابی باید از این رو، بیان نمایند.

ها به فعالیت و ها به عمل آید،استفاده از انواع آزمون با

ی پایانی نمره تا کالسی دانشجویان نیز بها داده شود،

و  Pololi (.12حاصل تالش و کوشش دانشجو باشد)

ها پزشکی اند که در دانشکدههمکاران گزارش کرده

ن مشکالت جدی در فرهنگ ارتباطی وجود دارد و ای

کارکنان و اساتید و  مشکالت ممکن است دانشجویان،

نهایت بهره وری عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و  در

-تواند بهرهتالش برای ایجاد یک محیط حمایتی می

پژوهش و کلینیک افزایش ش، وری را در بعد آموز

این مطالعه اکثر دانشجویان ابراز داشتند  ( در3)بدهد

مخالف  استاندارد نیست و ساسا دهی برکه سیستم نمره

 این بودند که استاد به هرکس که به درس گوش دهد

ها پرسش از دانشجویان، تشویق آن دهد.نمره خوب می

ها اظهار به اندیشیدن، یافتن پاسخ نشان دادن احترام

های بهبود همه از روش خشنودی در قبال کار دانشجو،

ز احساس رضایت ا افزایش یادگیری و تدریس و

 باشد.یادگیری می

 های پژوهشمحدودیت
افراد مورد  های پژوهش این بوداز محدودیت 

ن بود با منابع و مراجع کمطالعه در طول پژوهش مم

ها کسب اطالعات دیگری در تماس باشند و از آن

-ثیر مین اطالعات بر میزان آگاهی آنان تأنمایند که ای

 گذاشت، همچنین وضعیت عاطفی واحدهای مورد

ثر ؤتکمیل پرسشنامه بر نتیجه پژوهش مپژوهش هنگام 

 ی پژوهشگر خارج بود.بوده و کنترل آن از عهده

 پیشنهادات

ابراز  با سایر مراکز علمی و در ترانجام مطالعه وسیع

 ارتباط بیشتر اساتید با دانشجویان، تعامل و تر،دقیق

 ایجاد نظام مشارکت جهت افزایش روحیه همکاران در

 گزارش مثبت به دانشجویان و نشجویان،بین دا

محور  -های دانشجوبه کارگیری روش شخصیت آنها و

 به برقراری ارتباط بیشتر بین استاد و تواند منجرکه می

 دانشجویان با یکدیگر وایجاد فرهنگ باز و دانشجو و

 شود.صمیمی گردد پیشنهاد می

 

 تشکر و قدردانی

شی دانشگاه علوم این مطالعه با اعتبار معاونت پژوه

پزشکی اهواز انجام شده است. پژوهشگران کمال تشکر 

فناوری دانشگاه علوم  خود را ازمعاونت محترم تحقیقات و

پزشکی اهواز که اعتبار الزم جهت انجام مطالعه حاضر را 

کننده در همچنین از دانشجویان شرکت اند وفراهم نموده

رفته از طرح تحقیقاتی این مقاله برگ اند.مطالعه ابراز داشته

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم  93s5ی شماره

 .باشدپزشکی جندی شاپور اهواز می
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Abstract 

Background and Aim: It is very important to understanding perspectives and perceptions of 

students about culture and members class relationship for organizing and create positive 

changes. This article aims to evaluate student’s perspectives about class culture, in medical 

university in Ahvaz. 

Material and Method: During a descriptive-analytical study, we analyzed 300 students’ 

perspectives of senior year in bachelor program. Gathering data tools was with STEPHN 

ROBBINS, which include: eight questions about class culture in LIKERT scale. Data 

analyzed by SPSS22 software, then we used statistical descriptive tests in order to determine 

percentage, mean, graphs. We used logistic regression in order to calculate different levels of 

demographic variables. 

Results: The most of the students gave 20-29 points to class culture. The Most of them 

believed that pointing system is not standard and they were against the method who listens 

well get good points. Totally they had positive belief about teacher-student relationship and 

they said it was friendly and supportive. There was a meaningful relationship between class 

culture and type of faculty (p-value=0/001).  

Conclusion: According to most of student’s idea in different grades and majors, there is a 

shared class culture among them. We suggest more cooperation and connection between 

students and professors based on student-center methods that leads to strong relationship and 

friendship between professors and students.  

Keywords: Class Culture, Students, Perspective, University. 
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