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  ۵ ۴نادره نادري ،٣مهرگان حيدري هنگامي ،٢علويعلي  ،١بهجت ناصريان

 پزشكي مولكولي، تحقيقات مركز ٥پزشكي،  دانشكده ايمونولوژي، بخش ٤ ي،انگل شناس گروه ٣ پزشكي، دانشجوي دانشكده ٢ پزشكي، علوم آموزش  مركز مطالعات و توسعه ١

  .ايران بندرعباس، هرمزگان، پزشكي علوم دانشگاه
  .٤٥- ٥٦صفحات  ٩٣ بهار و تابستان اره اولشم اي توسعه در آموزش پزشكي سال اولمجله راهبرده

  چكيده

هاي مرتبط با پزشكي كاربرد است كه تقريبا در تمامي رشته هاي زيست  پزشكيشناسي يكي از شاخهايمني و هدف: مقدمه

 .هدف اين مطالعه ارزيابي است يادگيري و ياددهيدروقوع  كننده تعيين محيط آموزشي يكي از عوامل شود.شته و تدريس ميدا

آزمايشگاهي در علوم  دندانپزشكي و رشته پزشكي،سه  از ديدگاه دانشجويانايمني شناسي  كالس درمحيط آموزشي موثر 

  . بود دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

در نيمسال راايمني شناسي  كه واحددانشجويان علوم آزمايشگاهي ،دندانپزشكي و پزشكي  توسط DREEM: پرسشنامه هاروش

 و جزيهت شد و مورد ١٩نسخه  SPSS م افزار نر اخذ كرده بودند تكميل گرديد. اطالعات حاصله وارد ٩١- ٩٢اول سال تحصيلي 

  گرفت. قرار تحليل

امتياز، براي دانشجويان پزشكي شعبه بين الملل  ٢٠٠از مجموع  DREEMپرسشنامه  از شده كسب نمره كل ميانگين :هايافته

بين اين سه ميانگين،  .بود ٤/١٣٢±٣/١٥و دانشجويان دندانپزشكي  ١/١٣٦±٥/١٣، دانشجويان علوم آزمايشگاهي٧/١٢٥±٢/٢٣

 "احساس دانشجو نسبت به آموزش دهندگان "ها در هر سه رشته مربوط به حيطهباالترين نمره شت.جود دادار وتفاوت معني

امتياز ها باالترينحيطه اكثردر بود."احساس دانشجو نسبت به جو آموزشي "ها در هر سه رشته مربوط به حيطه  وكمترين نمره

نمرات نهايي  بين ميانگين. بود ا مربوط به رشته پزشكي شعبه بين المللهوكمترين امتياز مربوط به رشته علوم آزمايشگاهيها 

  درس ايمني شناسي در سه رشته نيزاختالف معنادار وجود داشت.كسب شده در امتحان 

براي ارتقا محيط آموزشي به . است "خوب "سه دانشكده در سطح در هاي ايمني شناسيآموزشي كالس محيط :گيرينتيجه

هر  الملل و تالش در جهت بهبود شرايط رواني اجتماعي دانشجويان در، توجه به جو آموزشي در شعبه بين "ببسيار خو"سطح 

  نمايد.سه دانشكده ضروري مي

  .يادگيري و ياددهي ،محيط آموزشي ،DREEM،پرسشنامه ، ايمني شناسيها: كليدواژه
  يپژوهش نوع مقاله:

  ٢٥/٤/٩٣پذيرش مقاله:    ١٧/٤/٩٣اصالح نهايي:    ٧/٢/٩٣ دريافت مقاله:

در دانشگاه علوم  يراپزشكيو پ يدر سه دانشكده پزشكي،دندانپزشك يشناس يمنيكالس ا يآموزش يطمح يسهمقا. نادره يمهرگان، نادر يهنگام يدري، حيعل يبهجت، علو يانناصر: ارجاع

  .٤٥- ٥٦): ١(١؛ ١٣٩٣. راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي. هرمزگان يپزشك

  

  : دمهمق

هاي زيست پزشكي است كه به شناسي يكي از شاخهايمني

هاي فيزيولوژيك وپاتولوژيك سيستم ايمني در بررسي جنبه

هاي مرتبط با پزشكي و تقريبا در تمامي رشته پردازدجانداران مي

 هاي زير شاخه علومشناسي در اكثريت رشتهايمني كاربرد دارد.

مدرسين ايمني شود.مي پزشكي به صورت واحدي مجزا تدريس

ها در جهت افزايش اشتياق شناسي همانند اساتيد ساير رشته

ياددهي تالش كرده و در اين جويان به يادگيري و ارتقا كيفيت دانش

 ).١- ٥(كنندزمينه تحقيق مي

جهت ارتقا كيفيت ياددهي دهد كه نشان مي مروري بر متون

 نوينز روشهاي ستفاده اشناسي نه تنها ايادگيري درس ايمني

 گردد ،بلكه ازتوصيه مي )٦(تدريس مانند يادگيري مبتني بر مسئله 
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  و همكاران  بهجت ناصريان       شناسي در سه دانشكده پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي در دانشگاه علوم پزشكي هرمزگانمقايسه محيط آموزشي كالس ايمني 

  ١٣٩٣ و تابستان شماره اول بهار اولدوره  ،يتوسعه در آموزش پزشك يمجله راهبردها          
 

٤٦

و  )٨اي (هاي رايانه)،  بازي٧موسيقي ( تدريس با كمك تئاتر و

  .شودگرفته مي) كمك ٩معادالت رياضي (

هاي مهم درآموزش نوين، ايجاد محيط يكي از دغدغه

نچه كه در كالس، آ). هر ١٠( آموزشي مناسب براي فراگيران است

و بر انگيزه دانشجو براي يادگيري  دهدبخش يا دانشكده روي مي

شود. محيط محيط آموزشي خوانده مي )، ١٢،١١گذارد (تاثير مي

آموزشي از كنار هم نشستن عناصر مختلف مانند ساختار برنامه 

 هاي ارزشيابي و پيامدها،درسي، كيفيت تدريس، ،شفافيت پروسه

الگوهاي  هاي حمايتي، اشتياق اساتيد به ياددهي،موجود مكانيس

و فضاي فيزيكي شكل مي موجود modeling)  (roleرفتاري

هاي فيزيولوژيك، احساس امنيت رواني گيرد. اين عناصر بر  نياز

در محيط، ميزان اعتماد بنفس، حس تعلق و حس خود شكوفايي 

ا افزايش يا دانشجو تاثير گذاشته و در نهايت انگيزه يادگيري ر

  ).١٣دهند (كاهش مي

محيط تاثير فدراسيون جهاني آموزش پزشكي بر اهميت 

به تاكيد نموده و ارزيابي محيط آموزشي را در يادگيري آموزشي 

ملزومات توسعه برنامه آموزش پزشكي معرفي  از عنوان يكي

  .)١٤( نموده است

اساتيد علوم پزشكي به عنوان پژوهشگر در عرصه آموزش  

 هاي پزشكي،گيري جو آموزشي در دانشكدهشكي از اندازهپز

استفاده كرده و از اطالعات  هاكالسها و ساير عرصه بخشها،

 برنددانشجويان سود مي در يادگيريوقوع  افزايش جهتحاصله 

در مورد محيط ) ١٦( Thanaraj و  Tanتحقيق  نتايج .)١٥(

ان پزشكي در مالزي ي در درس فيزيولوژي دانشجويشموزآ

قابت و مملو از ر زاكه دانشجويان اين محيط را پر  دهدنشان مي

دانند و روشهاي آموزشي مورد استفاده در اين درس استرس مي

تحقيقات  .)١٦( باشدقادر به ايجاد يادگيري عميق و موثر نمي

Wattiaux  تغذيه به  ساز بررسي جوآموزشي در درو همكاران

ي در خصوص لزوم بازنگري در روش تدريس و هاي جالبيافته

  .)١٧دانشجويان دست يافته است ( نوع مشاركت
  

 Minasian‐Batmanian  به  و همكاران )١٨(و همكاران

بررسي ديدگاه دانشجويان در خصوص محيط آموزشي كالس 

.نتايج اين تحقيق نشان داده كه در شرايط  ندابيوشيمي پرداخته

ن قادر به يادگيري عميق نيستند و اصالح موجود دانشجويا

كوريكولوم در جهت افزايش انگيزه دانشجويان براي يادگيري 

 در )١٩( و همكاران آنيه تحقيقات.) ١٨(خواند را ضروري ميعميق 

خصوص مقايسه جو آموزشي كالس فيزيولوژي از ديدگاه 

دهد كه دانشكده پزشكي در نيجريه نشان مي دانشجويان در دو

يمدانشجويان به كالسهايي دانشجو محور عالقه بيشتري نشان 

شناسي نيز به ديدگاه دانشجويان در مورد مدرسين ايمني .دهند

تدريس اين درس پرداخته و از نتايج حاصله در اصالح سيستم 

  .)٢٠د (كننمياستفاده 

 پيشنهاد آموزشي محيط گيرياندازه براي گوناگوني الگوهاي

سوزان  دكتر توسط ١٩٩٧ سال در ترين آنهاكه متداول است هشد

الگوي  به و گرديد تدوين اسكاتلند داندي دانشگاه در راف

 Dundeeداندي دانشگاه آموزشي محيط سنجش پرسشنامه

Ready Educational Environment Measure  
)(DREEMپرسشنامه عنوان به الگو اين باشد.مي ) موسوم 

 در تغيير اثربخشي نيز و درسي برنامه كالتمش تشخيصي براي

 مطلوب محيط به نسبت واقعي محيط تفاوت شناسايي آموزش يا

مديران  اختيار در قيمتي گران اطالعات تواندمي كه رودبكار مي

  .)١٠دهد ( قرار آموزشي

عليرغم اهميت مقوله محيط آموزشي در آموزش پزشكي و 

متاسفانه اين ، در اين زمينهوجود تعداد زيادي از مقاالت خارجي 

تعداد مقاالت منتشر  حوزه از ديدگاه اساتيد كشور مغفول مانده و

در كشور بسيار اندك است. بررسي متون در مربوط شده 

كشور به  محققيندهد كه تعداد اندكي از دسترس نشان مي

ها آموزشي در بخشهاي بيمارستان و دانشكده محيطبررسي 

ين مطالعه مربوط به جو آموزشي در ايران در اول .اندتوجه نموده

بخش در و توسط دكتر سلطاني عربشاهي و همكاران ٨٦ سال

نهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اهاي اصلي باليني بيمارست

  . )٢١( نجام شده استاايران 

دانشكده دندانپزشكي در  ١٣٨٩مطالعات مشابهي نيز در سال

ه پزشكي بندرعباس دانشكد در ١٣٨٨در سال و اصفهان 

   صورت گرفته است.

هاي آموزشي دهد كه محيطمينشان  هر دو تحقيقنتايج 

 شتهدا توجهي قابل فاصله مطلوب و آلايده شرايط با مورد نظر

   .)٢٣،٢٢دارد ( وجود آموزشي محيط بهبود شرايط به نياز و

اي مقالهتا كنون دهد كه بررسي متون در دسترس نشان مي

درس  هايكالسبر ي محيط آموزشي حاكم در خصوص بررس

  است.در دانشگاههاي كشور منتشر نشده 
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  ارانو همك بهجت ناصريان       شناسي در سه دانشكده پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي در دانشگاه علوم پزشكي هرمزگانمقايسه محيط آموزشي كالس ايمني 

١٣٩٣ و تابستان شماره اول بهار اولدوره  ،يتوسعه در آموزش پزشك يمجله راهبردها       
  

٤٧

اين پژوهش با توجه به اهميت محيط آموزشي بر ايجاد انگيزه 

به سوالي كه در ذهن محققين  در پاسخو  و يادگيري دانشجويان

هاي ي دانشجويان رشتههابازخوردتفاوت در خصوص چرايي 

هاي مختلف وجود ي در دانشكدهشناستدريس ايمني مختلف به

شكل گرفته است. محققين در طي ساليان تدريس متوجه  داشت،

شده بودند كه عليرغم يكسان بودن سرفصلها در تئوري درس 

دندانپزشكي و علوم ، شناسي در سه رشته پزشكيايمني

 آزمايشگاهي و عليرغم يكسان بودن مدرسين و برنامه آموزشي،

ماندگاري اطالعات در دانشجويان اين  ،منديعالق، نتايج ارزشيابي

سه رشته به وضوح متفاوت است. در راستاي بررسي علل اين 

محققين به مقايسه محيط آموزشي موثر در يادگيري درس ، پديده

 دندانپزشكي و الملل،در سه دانشكده پزشكي بين شناسييايمن

 نحوه، گاهي از مشكالت موجودآپيراپزشكي پرداختند تا با 

  . شناسي را بهبود بخشندآموزش در درس ايمني

  

  :هاروش

در اين مطالعه توصيفي جو حاكم بر محيط آموزش كالس 

دندانپزشكي و علوم  شناسي در سه رشته پزشكي،ايمني

الملل ه بينبآزمايشگاهي به ترتيب در سه دانشكده پزشكي شع

قشم، دندانپزشكي و پيراپزشكي با استفاده از پرسشنامه 

DREEM  مورد بررسي قرار گرفت. اين پرسشنامه قبال توسط

 آقاماليي و همكاران به فارسي ترجمه شده و بر اساس محاسبه

پايايي ثبات دروني  كرونباخ، كل پرسشنامه از آلفاي ضريب

، ٠/ ٧٠، ٦٧/٠، ٨/٠ ٠ها به ترتيب از پايايي و هر يك از حيطه ٩١/٠

تطبيق با هدف منظور ب .)٢٣اند (برخوردار بوده ٦٤/٠و ٧٤/٠

 مطالعه كه بررسي محيط آموزشي كالس ايمني شناسي بود، در

  تغييرات جزيي اعمال گرديد.ها سئوال بعضي

 پرسشنامه واجد دو بخش اطالعات جمعيت شناسي شامل 

سوال به صورت  ٥٠، ترم تحصيلي، رشته تحصيلي ويتجنس

 انشجو بهاي بود. در اين پرسشنامه دگزينه ٥بندي فهرست درجه

 يادگيري احساس دانشجو نسبت به سواالتي در مورد پنج حيطه

 ٨، توانايي علمي (سوال)١١(شناسي ايمني، اساتيد سوال)١٢(

. سوال) ٧(موقعيت اجتماعي ، سوال) ١٢، جو آموزشي ( سوال)

مطمئن  امتياز)،٣( موافقم امتياز)،٤( كامال موافقمليكرت به صورت 

از)، و كامال مخالفم (صفر لفم (يك امتيامتياز)، مخا ٢( نيستم

داد. بر اساس اين مقياس به محيط آموزشي ايدهپاسخ مي )امتياز

 نمره و گرفتميامتياز تعلق  ٢٠٠ال از نظر دانشجو، در مجموع، 

ر نظر گرفته شده بود. در تفسير نتايج د صفرحداقل امتياز 

 كسب امتياز نهايي در DREEMبدست آمده از پرسشنامه 

 ١٠١- ١٥٠نيمه مطلوب،  ٥١- ١٠٠ضعيف،  ٠- ٥٠هايمحدوده

. جهت ه استبندي شدبسيار خوب طبقه١٥١- ٢٠٠خوب و 

از  آمده در هر حيطه به صورت جداگانهتفسير نمرات بدست 

تعدادي از سواالت داراي مفهوم  .)٢٤(استفاده گرديد  ١جدول 

  منفي بوده كه امتياز آنها به صورت معكوس شد.

يك از سواالت اين پرسشنامه بصورت جداگانه نيز آناليز هر 

دهد اطالعات دقيقي از وضعيت محيط آموزشي بدست مي

قوت و دهنده نشان درهر سوال  ٥/٣و باالتر از ٥/٣ز .كسب امتيا

دهنده ضعف در خصوص نشان ٢وكمتر از  ٢كسب نمره 

دهد نشان مي ٣و  ٢كسب نمره بين  موضوع مورد پرسش است.

  ه از محيط آموزشي نياز به بازنگري دارد.كه آن جنب

گيري به ها در حضور محقق و نمونهتوزيع پرسشنامه

صورت سرشماري بوده و گروه هدف شامل تمامي دانشجويان 

در نيمسال  بودند كهدندانپزشكي و پزشكي  علوم آزمايشگاهي،

واحد ايمني شناسي را اخذ  نفر)١٠١( ٩١- ٩٢اول سال تحصيلي 

. نمرات دانشجويان در درس ايمني شناسي از نموده بودند

 بررسي اطالعات موجود بخش ايمني شناسي تامين گرديد.

واريانس جهت  آماري آناليز ايهآزمون توسط هاداده تحليلي

و   Tukeyآزمون تعقيبي بررسي متغيرها در بيش از دو گروه و

صورت گرفت و  ١٩نسخه  SPSSافزاربا كمك نرم

٠٥/٠Pvalue≤ داري در نظر گرفته شد.وان سطح معنيبعن  
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٤٨

  .DREEM هاي پنجگانه از پرسشنامهتفسير نمرات در حيطه راهنماي :.١جدول

  وضعيت  نمره  حيطه

      )٤٨الف احساس دانشجو نسبت به محيط يادگيري (حداكثر 

  خيلي بد  ٠- ١٢  

  شود.به آموزش با نظر منفي نگريسته مي  ١٣- ٢٤  

  نگرش مثبت تر  ٢٥- ٣٦  

  نسبت به آموزش نگرش بسيار مثبتي وجود دارد.  ٣٧- ٤٨  

      )٤٤(حداكثر  دهندگاناحساس دانشجو نسبت به آموزش - ب

  افتضاح  ٠- ١١  

  نياز به بازآموزي  ١٢- ٢٢  

  در مسير درست حركت  ٢٣- ٣٣  

  آموزش دهندگان نمونه هستند.  ٣٤- ٤٤  

      )٣٢(حداكثر  ج احساس دانشجو نسبت به وضعيت تحصيلي خود

  احساس شكست  ٠- ٨  

  وجوه منفي بسيار  ٩- ١٦  

  بيشتر تمايل به مثبت  ١٧- ٢٤  

  راضي  ٢٥- ٣٢  

      )٤٨احساس دانشجو نسبت به جو آموزشي (حدكثر  - د

  يك فضاي وحشتناك  ٠- ١٢  

  قسمت هاي زيادي نياز به تغيير دارند  ١٣- ٢٤  

  نگرش مثبت تر  ٢٥- ٣٦  

  روي هم رفته احساس خوبي دارد  ٣٧- ٤٨  

      )٢٨س دانشجو نسبت به موقعيت اجتماعي خود (حداكثر احسا

  بدبخت  ٠- ٧  

  جاي خوبي نيست  ٨- ١٤  

  زياد بد نيست  ١٥- ٢١  

  بسيار خوب است  ٢٢- ٢٨  

     )٢٠٠(حدكثر  DREEMكل سواالت پرسشنامه 

  بسيار بد  ٠- ٥٠  

  داراي مشكالت فراوان  ٥١- ١٠٠  

  بيشتر مثبت تا منفي  ١٠١- ١٥٠  

  عالي  ١٥١- ٢٠٠  

  

  ها:يافته

پرسشنامه به محققين  ٧٥، پرسشنامه توزيع شده ١٠١از 

يا ناقص بودن  پرسشنامه به علت مخدوش ٨ عودت داده شد.

پرسشنامه تجزيه و  ٦٨ در نهايت تعداداطالعات حذف گرديد و 

). بيشترين ميزان پاسخ%٣٢/٦٧ ( دهيدرصد پاسخ. تحليل شد

) و به % ٥/٦٦ر (به تفكيك جنسيت در دانشجويان دخت دهي

 )%٦/٤٢(الملل مربوط به دانشكده پزشكي بينتفكيك دانشكده 

  . )٢باشد (جدول مي

  
  جنس و رشته تفكيك به نفر) ٦٨مطالعه ( در كنندگانشركت فراواني . توزيع٢جدول

  

 كل دانشجويان

١٠٠(٦٨%(  

 دندانپزشكي

٢٥(١٧%(  

 علوم آزمايشگاهي

)%٤/٣٢نفر(٢٢  

 پزشكي بين الملل

)%٦/٤٢ر (نف٢٩  

رشته تحصيلي 

 دانشجو نفر (%)

٥/٦٦(٤٥%( )%٢/١٠نفر (٧  )%٥/٢٣نفر (١٦  )%٣/٣٢نفر(٢٢   جنسيت زن 

٥/٣٢(٢٢%( )%٧/١٤نفر(١٠  )%٨٣/٨نفر (٦  )%٨١/٨نفر( ٦   مرد 
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٤٩

 ميانگين كل پرسشنامه: نتايج بدست آمده در خصوص نمره

جويان امتياز، براي دانش ٢٠٠شده از مجموع  كسب امتيازاتكل 

، دانشجويان علوم ٧/١٢٥±٢/٢٣الملل پزشكي شعبه بين

دانشجويان دندانپزشكي  و ١/١٣٦±٥/١٣ آزمايشگاهي

 امتيازات الگوي تفسيربر اساس  .)٣(جدول  است ٤/١٣٢±٣/١٥

در شناسي در هر سه دانشكده تدريس ايمني محيط آموزشي، )٢٤(

  .قرار مي گيرد "خوب"رده

كل در سه  بين ميانگين Anovaزمون آمارهاي آبر اساس  

). آزمون = ٠٢٧/٠Pvalue، تفاوت معني دار وجود دارد (رشته

ارزيابي دانشجويان  نتايج نهاييتعقيبي توكي نشان داد كه بين 

) و = Pvalue ٠٣٣/٠الملل با علوم آزمايشگاهي (پزشكي  بين

           ارزيابي دانشجويان علوم آزمايشگاهي با دندانپزشكي

)٠١٣/٠ Pvalue =دار وجود دارد.)  تفاوت معني  

 هاي پنجگانه:نتايج بدست آمده در خصوص هر يك از حيطه

احساس "ها در هر سه رشته مربوط به حيطه باالترين نمره

ها در بوده وكمترين نمره "دانشجو نسبت به آموزش دهندگان

احساس دانشجو نسبت به جو "هر سه رشته مربوط به حيطه 

  باشد.مي"آموزشي 

دهد ها نشان ميحيطهاز مقايسه ميانگين امتيازها در هر يك 

جو  احساس دانشجونسبت به" در دو حيطهبين نتايج،  اختالف كه

 "خوداجتماعي موقعيت  احساس دانشجونسبت به"و "آموزشي

امتياز مربوط به  باالترينحيطه دو ). در هر ٣ معنادار است (جدول

كمترين امتياز مربوط به رشته پزشكي و رشته علوم آزمايشگاهي 

زمون تعقيبي توكي نشان داد كه بين امتياز حاصله از آباشد. مي

 بين "جو آموزشياحساس دانشجو نسبت به "ارزيابي حيطه 

رشته )، = ٠٣٧/٠Pvalueدندانپزشكي و علوم آزمايشگاهي (رشته 

علوم  رشته) و = ٠٤٧/٠Pvalueدندانپزشكي با پزشكي (

دار وجود تفاوت معني ) = Pvalue/٠٠١الملل (اهي با بينآزمايشگ

  دارد.

احساس دانشجو نسبت " بين امتياز حاصله از ارزيابي حيطه

 علومرشته پزشكي با رشته بين  "به موقعيت اجتماعي خود

علوم رشته دندانپزشكي با  رشته) و ٠٠١/٠( آزمايشگاهي

. درساير حيطهدار وجود دارد) تفاوت معني٠٣٧/٠آزمايشگاهي (

نتايج بدست آمده در خصوص  ها تفاوت معناداري وجود ندارد.

 سواالتها در هر يك مقايسه ميانگين امتياز هر يك از سواالت:

سوال، بين  ٥٠سوال از مجموع  ٢٢در  اختالف دهد كهنشان مي

 ٢ويا كمتر از  ٢سوال امتياز  ٢١در  دار است وگروهها معني

هاي مورد دهنده ضعف شديد در جنبهانشود كه نشمشاهده مي

، ٢و كمتر از  ٢). بيشترين كسب امتياز ٤باشد (جدول پرسش مي

مشاهده مي "احساس دانشجو نسبت به جو آموزشي"در حيطه 

  شود.

نهايي امتحان ايمنينمرات نتايج بدست آمده در خصوص 

دهد كه تفاوت معنينشان مينهايي مقايسه ميانگين نمرات  شناسي:

) .ميانگين نمرات = ٠٠٤/٠Pvalueداري بين گروهها وجود دارد (

به صورت ) ٥٤/١٠( المللدانشجويان رشته پزشكي شعبه بين

          )١/١٤(معنادار از ميانگين نمرات دو رشته دندانپزشكي 

)٠٣٢/٠Pvalue =٤/١٤( ) و علوم آزمايشگاهي(                 

)٠٠٦/٠Pvalue =ست.تر ا) پايين   
  

  در سه رشته پزشكي، علوم آزمايشگاهي و دندانپزشكي DREEMي مقايسه ميانگين و انحراف معيار امتيازات حيطه هاي پنج گانه پرسشنامه .٣جدول
 حيطه ها ي مورد بررسي رشته تحصيلي دانشجو 

 دندانپزشكي
 

 علوم آزمايشگاهي
 

مقش پزشكي بين الملل  
 

f p نميانگي ميانگين ميانگين  
٥٤/٥  ٠٦/٠  

 
٤/٢٩±٤/٤  

 
٢/٣٤±٦/٥  

 
٣٥±١/٦  

 
شناسي ايمنياحساس دانشجو نسبت به محيط يادگيري 

)٤٨(حداكثر نمره   
٨٨/١  ١٦/٠  ٣٢±٤  

 
٥/٣٤±٤/٣  

 
٦/٣٣±٩/٤  

 
درس ايمني  دهندگاناحساس دانشجو نسبت به آموزش

)٤٤( حداكثر نمره شناسي  
٢٧/٠  ٧٦/٠  ٨٨/١٧±٥  

 
٥٩/١٨±٥/٣  

 
١٩±٧/٥  

 
دانشجو نسبت به آمادگي تحصيلي خود (حداكثر احساس 

)٣٢نمره   
٧٠/٧  ٠٠١/٠  ٤/٢٦±٣/٥  

 
٣/٢٩±١/٤  

 
٧/٢٢±٢/٧  

 
 احساس دانشجو نسبت به جو آموزشي

)٤٨(حداكثر نمره    
٤٩/٦  ٠٠٣/٠  ٧/١٦±٩/٢  

 
٥/١٩±٣  

 
٣/١٥±١/٥  

 
موقعيت اجتماعي خود (حداكثر  احساس دانشجو نسبت به

)٢٨نمره   
٨٢/٣  ٠٢٧/٠  ٤/١٣٢±٣/١٥  

 
١/٣٦١±٥/١٣  

 
٧/٢٥١±٢/٢٣  

 
پرسشنامه  مجموع سواالت DREEM 

)٢٠٠(حداكثر نمره   
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٥٠

 در سه رشته پزشكي، علوم آزمايشگاهي و دندانپزشكي DREEMي پرسشنامه سواالتمقايسه ميانگين امتيازات .  ٤جدول 

  دندانپزشكي  علوم آزمايشگاهي   بين الملل قشم پزشكي   هر حيطه سواالت 

  ميانگين   ميانگين    ميانگين

        احساس دانشجو نسبت به محيط يادگيري  - الف

  ٧٦/٢*  ٥٠/٣*  ٢٨/٣  من به حضور در كالس ايمني شناسي تشويق مي شدم .  - ١

  ٦٥/٠*  ٥٥/٣*  ٥٢/٣*  تدريس ايمني شناسي اغلب ترغيب كننده بود. - ٧

  ١٢/٢  ٥٠/٢  ٤٥/٢  آموزش ايمني شناسي دانشجو محور بود . - ١٣

  ٤٤/٢  ٨٢/٢  ٦٩/٢  دريس ايمني شناسي به گونه ايي بود كه توانايي هاي مرا افزايش مي دادت - ١٦

  ٧٦/٢  ٣٣/٣  ٣٤/٣  آموزش ايمني شناسي متمركز و هدفمند بود  - ٢٠

  ٤١/٢*  ٣٢/٢*  ٢٩/٣*  فكر مي كردم براي تخصصم از آمادگي كافي برخوردار هستم . - ٢١

  ١٣/٣  ٣٢/٣  ٤١/٣  بهينه و موثر مي شد  از ساعات تدريس ايمني شناسي استفاده - ٢٤

  ٧١/١  ٩١/١  ٨٦/١  بيش از اندازه  بر محفوظات  تاكيد زيادي  داشت .  ايمني شناسي آموزش  استاد - ٢٥

  ٣٥/٢  ٦٤/٢  ١٠/٣  من اهداف يادگيري اين درس را به خوبي مي دانستم . - ٣٨

  ٥٩/٢*  ٤١/٣*  ٢٤/٣*  دگيرنده ) فعال مي باشم.نحوه آموزش ايمني شناسي مرا تشويق مي كرد كه فراگير ( يا - ٤٤

  ٥٩/٢*  ١٤/٣  ٥٥/٣*  بيشتر بر يادگيري دراز مدت ايمني شناسي تاكيد ميگرديد تا يادگيري كوتاه مدت - ٤٧

  ٢٩/٢*  ٣٨/٢*  ٣٨/١*  بيش از اندازه به استاد متكي بود . ايمني شناسي آموزش- ٤٨

        احساس دانشجو نسبت به آموزش دهندگان- ب

  ٨٢/٣  ٧٧/٣  ٩٠/٣  استاد ايمني شناسي از توانايي علمي برخوردار بود. - ٢

  ٥٩/٠*  ٨٢/٣  ٨٩/٣*  استاد ايمني شناسي با دانشجويان با صبر و حوصله برخوردار مي كرد. - ٦

  ٩٤/٢*  ٧٣/٣*  ٨٦/٣*  دانشجويان را تمسخر مي كرد . ايمني شناسي  استاد -  ٨

  ٥٣/١  ٢٤/١*  ٢٠/٢*  استاد اقتدار گرا بود . - ٩

  ٣٥/٣  ٥٩/٣  ٧٢/٣   استاد ايمني شناسي از مهارت هاي ارتباطي خوبي در رويارويي با بيماران برخوردار بود. - ١٨

  ٦٥/٢  ٤٨/٢  ٢٩/٢  استاد ايمني شناسي در ارائه فيدبك به دانشجويان خوب عمل مي كرد . - ٢٩

  ٥٩/٢  ٥٠/٢  ٢٨/٢  رد.استاد ايمني شناسي امكان نقادي سازنده را در آن دوره فراهم مي ك - ٣٢

  ١٢/٣  ٦٤/٣  ٣٨/٣  مثال هايي كه استاد ايمني شناسي ارائه مي كرد ، روشن و گويا بود . - ٣٧

  ٩٤/٢*  ٩١/٣*  ٣١/٣*  در كالس عصباني مي شد . ايمني شناسي استاد - ٣٩

  ٤١/٣*  ٩١/٣*  ٧٢/٣*  استاد ايمني شناسي براي اين كالس ها از آمادگي كافي برخوردار بود . - ٤٠

  ٠٦/٢  ١٩/٢  ٨٣/١  احساس مي كردم مي توانم پرسش هايم را در كالس ايمني شناسي مطرح كنم . - ٤٩

        احساس دانشجو نسبت به آمادگي تحصيلي خود - ج

  ٥٩/٢  ٨٢/٢  ٥٤/٢  استراتژي هاي يادگيري كه قبال در مورد من موثر بودند ، در آن دوره نيز برايم سودمند بودند . - ٥

  ٨٨/١*  ٩٥/٢*  ٧٦/٢*  داشتم كه در اين درس  قبول مي شوم .من اطمينان  - ١٠

ـام مي شد.  - ٢٢ ــ ــ ــ   ٢٤/٢  ٥٠/٢  ٥٩/٢  آموزش در جهت افزايش اعتماد به نفس من به محو رضايت بخش انجـ

ـاد نموده بود.- ٢٦ ــ ــ ــ ــ ــ   ٢  ٣٠/٢  ١١/٢  دوره علوم پايه ، آمادگي خوبي براي يادگيري اين  درس ايج

  ٢٩/٢  ٩٥/١  ٦١/٢  انستم هر آنجه را نياز دارم به خاطر بسپارم .من مي تو- ٢٧

  ٤٧/٢*  ٩٥/١  ٥٩/١*  من درباره همدردي در حرفه خود چيزهاي زيادي آموختم . - ٣١

  ٣٥/٢  ٨٦/١  ٤١/٢  مهارتهاي حل مسئله من در اينجا به خوبي ارتقاء يافت . - ٤١

  ٠٦/٢  ٥٧/٢  ٦٤/٢  ه پزشكي مرتبط است .به نظر مي رسيد بيشتر آنچه بايد بياموزم ، با حرف - ٤٥

        احساس دانشجو نسبت به جو آموزشي - د

  ٨٨/١  ٤٥/٢  ٨٦/١  در طول دوره محيط آرام و بدون تنش بود .- ١١

  ٤١/٢  ١٤/٣*  ١٧/٢*  زمان بندي كالس مناسب بود . - ١٢
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٥١

 پزشكي، علوم آزمايشگاهي و دندانپزشكيدر سه رشته  DREEMي پرسشنامه سواالتمقايسه ميانگين امتيازات .  ٤جدول ادامه 

  دندانپزشكي  علوم آزمايشگاهي   بين الملل قشم پزشكي   هر حيطه سواالت 

  ميانگين   ميانگين   ميانگين 

  ٨١/١*  ٨٦/٢*  ٤٨/١*  در اين  دوره تقلب يك مشكل به حساب مي آمد . - ١٧

  ١٢/٢*  ١*  ٧٩/١*  در سخنراني هاي سر كالس فضا آرام و بدون تنش بود . - ٢٣

  ٥٣/٢*  ٤٥/٢*  ٤٨/١*  براي من فرصت هايي براي توسعه مهارتهاي بين فردي وجود داشت . - ٣٠

  ٥٩/٢  ٢٧/٢  ٢٨/٢  من در كالس ايمني شناسي احساس راحتي مي كردم . - ٣٣

  ٠٦/٢  ٥٠/٢*  ٧٦/١*  در طي سمينارها / جلسات گفت و شنود آموزشي ، فضا ارام  بود. - ٣٤

  ١٨/٢*  ٥٠/٣*  ٣١/٢*  نااميد كننده مي بينم . من اين تجربه را - ٣٥

  ٧١/٢  ٤٥/٢  ١٧/٢  من مي توانستم به خوبي تمركز كنم . - ٣٦

  ٨٨/١  ٢٣/٢  ٧١/١  لذت بر استرس و تنش تحصيل پزشكي غلبه داشت . - ٤٢

  ٣٧/١  ٣٨/١  ٣٩/١  فضاي موجود مرا به عنوان يك يادگيرنده تشويق به يادگيري ميكرد . - ٤٣

  ١٢/٣  ١٤/٣  ٤٨/٢  را آزار مي دادند . ايمني شناسي استاددانشجويان  - ٥٠

ـ         احساس دانشجو نسبت به موقعيت اجتماعي خود - ه

  ٨٢/٢  ١٤/٢  ٢٤/٢  براي دانشجوياني كه دچار استرس هستند ، سيستم حمايتي مناسبي وجود داشت . - ٣

  ١*  ٢٣/٣*  ٣٨/١*  من خسته تر از آن بودم كه بتوانم از اين دوره لذت ببرم. - ٤

  ٥٩/١*  ٧٧/٢*  ٢*  در طول دوره من به ندرت  دچار خستگي و دلزدگي ميشدم - ١٤

  ١٨/٣*  ٣٢/٣*  ٢١/٢*  من در اين دوره دوستان خوبي داشتم . - ١٥

  ٣٥/٣  ٣٢/٣  ٣٤/٣  زندگي اجتماعي خوبي داشتم - ١٩

  ٤١/٢  ٢٣/٢  ٥٩/١  من به ندرت احساس تنهايي مي كردم . - ٢٨

  ٣٥/٢  ٥٠/٢  ٦٩/٢  ير بود.محل زندگي من دلپذ - ٤٦

  ١٤/١٣٦*  ٤١/١٣٢*  ٣٣/١٢٨*  )٢٠٠(حداكثر نمره  DREEMپرسشنامه  مجموع سواالت 

  را نشان مي دهد . ٠٥/٠*عالمت ستاره اختالف معني دار كمتر از 
  *سواالت با مفهوم منفي به صورت ايتاليك نمايش داده شده است. 

 

  و نتيجه گيري: بحث 

 كرد فراهم را آموزش آلايده شرايط توان مطلقاً نمي گرچه

محيط آموزشي  ضعف و قوت نقاط تشخيص و ارزيابي با ليكن

 شرايط و تغيير ارتقا در اساسي يقدم توانكالس و دانشكده مي

  .)١٢برداشت ( مطلوب نا

كه  گرديد مشخص مطالعه اين از حاصل نتايج اساس بر

نشكده سه دا شناسي هركالس ايمني در اگرچه محيط آموزشي

وليكن تفاوت معناداري بين محيط  قرار دارد "خوب"در شرايط 

آموزشي كالسهاي درس ايمني شناسي در سه دانشكده پزشكي 

         پيراپزشكي وجود دارد دندانپزشكي و الملل،شعبه بين

)٠٢٧/٠Pvalue = (جدول) امتياز محيط آموزشي  باالترين). ٣

امتياز مربوط به مربوط به رشته علوم آزمايشگاهي و كمترين 

به علت ضعف .تفاوت ايجاد شده عمدتا  رشته پزشكي بوده است

 هاي موقعيت اجتماعيدر حيطه دانشكده پزشكي شعبه بين الملل

اين نتايج با مشاهدات عيني . )٣ است (جدول جو آموزشي و

شناسي در خصوص اشتياق دانشجويان مدرس درس ايمني

اختالف معنادار گيري و با به يادالملل شعبه بين رشته پزشكي

همخواني در درس ايمني شناسي ميانگين نمرات دانشجويان بين 

شناسي ه سوال مدرسين ايمنيب روشن دارد. اين نتيجه پاسخي

در خصوص چرايي بازخوردها و پيامدهاي متفاوت تدريس 

عليرغم يكسان بودن ، هاي مختلفشناسي در دانشكدهايمني

از آنجا كه تفسير نتايج است.  فصلهاسر روش تدريس و ،مدرسين

دهندگان حركت آموزش"دهنده ) نشان٣و ٢ (با استفاده از جدول

 ي كه متوجهآسيب رسدبه نظر مي است,"صحيح در مسير 

به  شودالملل ميبينيادگيري درس ايمني شناسي در دانشكده 

به حيطه رواني بيشتر و ارتباط نداشته مدرس و نوع درس 
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٥٢

 شود. اين نتيجه با نتايج تحقيقشكده مربوط مياجتماعي دان

Notebaert  و همكاران در مورد تاثير محيط آموزشي بر

ناتومي همخواني دارد. بر اساس نتايج تحقيق مذكور آيادگيري 

ناتومي مانع ايجاد يادگيري آمحيط آموزشي نامناسب درس 

مقايسه امتياز به دست . )٢٥عميق در دانشجويان شده است (

احساس دانشجو نسبت به موقعيت اجتماعي " ه در حيطهآمد

 "زياد بد نيست"در محدوده  )٣٨/١٥( المللدر دانشگاه بين "خود

بدست آمده در تحقيقات مشابه نشان مي امتيازبا گيرد كه جا مي

حاصله در تحقيقات مشابه در  امتيازاز  ،دهد كه امتياز اين حيطه

هند ، )٢٧() ٢٠سوئد ( ،)٢٦() ٦/١٩هاي پزشكي استراليا (دانشكده

 )٢/١٦( )  دانشكده پرستاري مالزي٢٩() ٥/١٦(تركيه  )،٢٨() ٤/١٦(

هاي نزديك به نتايج دانشكده كمتر و )٣١() ٢/١٨، عربستان ()٣٠(

( دانشكده پرستاري رفسنجان  و )٣٢() ٦/١٥(دندانپزشكي يونان 

  باشد.مي) ٣٣( )٦/١٥

امتياز اين رسد كه ه نظرميدهنده باين نتيجه زماني هشدار

ين حيطه دردانشكده پزشكي مامتياز بدست آمده در هدانشكده با 

مقايسه شود. امتياز پايين حيطه ) ٢٣) (٤/١٤( بندرعباس

در هر  "احساس دانشجو نسبت به موقعيت اجتماعي خود"

هاي پزشكي دانشگاه دهنده ضعف دانشكدهدودانشكده نشان

 ،از آنجا كه نگرش ين زمينه است.علوم پزشكي هرمزگان در ا

ي مورد قبول دانشجويان در دانشكده شكل ميرفتار و ارزشها

ايي شي بايد نگاه ويژهزرسد كه سيستم آموبه نظر مي )٣٤( گيرد

به مسائل رواني اجتماعي دانشجويان رشته پزشكي داشته باشد 

هاي حمايتي قوي براي دانشجويان تحت استرس سيستم و

پيشنهاد گرديده كه آموزش در سالهاي اخير .يدفراهم نما

جلوگيري ازايجاد عاليم و آسيبهاي رواني اجتماعي  به عنوان 

  .)٣٥( لوم آموزشي رشته پزشكي قرار گيردريكووجزيي از ك

هاي مرتبط با علوم پزشكي بخصوص رشته پزشكي شغل

.براي پزشكان داشتن  نياز به توانايي رواني اجتماعي باال دارد

هاي روحي ظرفيت ارتهايي مانند مهارت برقراري ارتباط،مه

رواني باال، قدرت تحمل استرس و تطابق با شرايط از جمله 

دهد كه تحقيقات نشان مي .)٣٦هاي ضروري است (توانايي

پزشكان در مقايسه با ساير مشاغل از ريسك باالتري براي 

 ،مشكالت رواني اجتماعي مانند مصرف الكل و مواد مخدر

 .)٣٧, ٣٨مشكالت زناشويي و خودكشي برخوردار هستند (

توان عوامل مختلفي در اين پديده دخيل هستند كه از آن جمله مي

پزشكي رشته در  به محيط پر فشار آموزشي و پر از رقابت

دهد كه درصد بااليي نتايج اين تحقيق نشان مي ).٣٩( اشاره كرد

 احساسلزدگي ود ،خستگي از دانشجويان رشته پزشكي دچار

درصد بااليي از دانشجويان  احساس خستگي در هستند. تنهايي

  رشته دندانپزشكي نيز وجود دارد.

حجم  ناشي ازاسترس اين احساسات ممكن است منشا 

 رفتارهايبروز  ) و٣٩كوئيزها ( امتحانات و، )٣٢درسها ( پرفشار

اي بر .)٣٤باشد (از سوي اساتيد مانند تحقير و تمسخر  نامناسب

تواند به دانشجو رفع اين مشكل بايد به فاكتورهايي كه مي

از جمله اين عوامل مي را القا كند توجه نمود. احساس تعلق به تيم

مورد ، مورد احترام واقع شدنتوان به نياز دانشجو در خصوص 

مشاركت دادن در  وشدن نبه حاشيه رانده  ،توجه واقع شدن

  .)٤٠(موددانشكده اشاره نفعاليتهاي اصلي 

دهد كه توجه به مسائل رواني اجتماعي تحقيقات نشان مي 

در بسياري از كشورها حتي در كشورهاي پيشرفته مانند سوئد 

وجود سيستمهاي .عدم ) ٤١مورد غفلت قرار گرفته است (

گزارش شده  دانشگاههاي جهانحمايتي مناسب در بسياري از 

  .)٤٢- ٤٤, ٢٧است (

 برنامه (climate) از فر تظاهرياتمس يا جو تعريف، برابر

 برنامه و هابردانشكده حاكم محيط و روح منزله به و درسي

و ستايش دانشجويان، نيازهاي  بهاحترام  .)١٤است ( آموزشي

در  شود.تشويق دانشجويان سبب ايجاد جو آموزشي مناسب مي

اعتماد بنفس او مورد  ت دانشجو ويشخصجو آموزشي مثبت 

 .)٤٠( شودميپاداش مواجه  بايرد و تالش او گنميتهديد قرار

 جواحساس دانشجونسبت به "امتياز به دست آمده در حيطه 

ز نتايج تمامي تحقيقات ) ا٧٩/٢٢(المللدر دانشگاه بين "آموزشي

نتايج بدست آمده  تنها با و استتر چاپ شده و در دسترس پايين

 ي دارد.خوانهم) ٢٣( )٣/٢٢ (با دانشكده پزشكي بندر عباس

بيشتر شكايت دانشجويان در رشته بر اساس نتايج تحقيق 

پزشكي وجود استرس زياد و ناراحتي از شيوع تقلب در امتحانات 

تواند تا حدود الملل مياسترس زياد در دانشجويان شعبه بين بود.

زياد به پروازي بودن اساتيد و فشرده بودن ساعات كالس مرتبط 

 آيد.ت دندانپزشكي نيز به حساب ميشيوع تقلب از مشكال باشد.

صدمات گذارد وشيوع تقلب برانگيزه يادگيري دانشجو تاثير مي
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٥٣

 افسردگي، و اضطراب بدبيني، نوعي باعث نوبه خود انگيزشي به

شود مي دانشجويان تحصيلي عملكرد افت به منجر ازطرفي، و

جوآموزشي بخصوص در مورد دانشجويان كه در  .)٤٥(

اند اهميت پذير شناخته شدهسيبآبه عبارتي معرض خطر يا 

  .)٤٦اي دارد (ويژه

  

  : محدوديت ها

مشاركت كم توان به اين تحقيق مياز محدويتهاي 

خود سانسوري احتمالي دانشجويان در  دانشجويان و

نتايج اين تحقيق  اشاره نمود.پرسشنامه  پاسخگويي به سواالت

به سمت تفكر و  ي دانشجويانهدسوقدهد كه جهت نشان مي

اصالحاتي  الزم است شناسيازجمله ايمني سودرك عميق در

 آكادميك محيط ايجاد براي. صورت پذيرد.محيط آموزشي در 

تعيين  جهتكننده كه يك سيستم حمايت گرددمي پيشنهاد مثبت

اصالح مشكالت موجود در دانشگاه  و پيشگيري ،استرس منابع

هاي پزشكي هعلوم پزشكي هرمزگان بخصوص دانشكد

آموزش ، گراييهنمركاهش توجه به  ودندانپزشكي ايجاد شود.

 و سازگاري هايروش اضطراب، و استرس كنترل روشهاي

، برقراري تحصيلي هايمشاوره ارائه مطالعه، هايشيوه

 از خارج و دانشجويان استادان ميان دوستانه هاينشست

 برنامه وقف هايفعاليت به دانشجويان ترغيبرسمي،  ساعات

 مشاركت,ورزشي، هنري و خيريه  تفريحي، فرهنگي، آموزشي،

 بازخورد ،آموزشي هايسازي تصميم در دانشجويان دادن

 ،ايجاد فضايي صميمانه برايباالتر  سطوح به نظراتشان

   .شوددر دانشگاه توصيه مياخالقي و شادتر 

  

 : پيشنهادها

 در تروسيع ادابع درمشابه و  شود كه مطالعاتپيشنهاد مي 

 و اجرا طراحي علوم پزشكي هرمزگان دانشگاه هايهمه دانشكده

   د.گرد
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             9 / 12

https://dsme.hums.ac.ir/article-1-44-en.html


  و همكاران  بهجت ناصريان       شناسي در سه دانشكده پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي در دانشگاه علوم پزشكي هرمزگانمقايسه محيط آموزشي كالس ايمني 

  ١٣٩٣ و تابستان شماره اول بهار اولدوره  ،يتوسعه در آموزش پزشك يمجله راهبردها          
 

٥٤

 References 
  

1. Xuan Y, Xiao_Yan X. Discussion of the Experiment Teaching in Microbiology and Immunology. Journal of Henan 
Medical College For Staff and Workers 2004; 2: 25. 

2. Rose B. Medical Schools and Teaching in Immunology. Canadian Medical Association Journal 1996; 101(2):96-7. 
3. Fournié J-J, Gaits F, Bonneville M. Promoting the Learning of Immunology in Developing Countries. Nature 

Reviews Immunology 2005; 5(11):893-8. 
4. You M, Zhao W-x, Hu M-b. Revision of the Teaching of Pathogen Biology and Immunology [J]. Journal of Pathogen 

Biology 2010; 5:23. 
5. Nowotny A. Basic Exercises in Immunochemistry. New York: Springer-Verlag Berlin. Heidelberg;1969. p. 277-88. 
6. Li Y, He X-j, Long J. Application of Traditional Teaching Combined With PBL or with literature Report in Theory 

Teaching of Medical Immunology [J]. China Higher Medical Education 2010; 8:34. 
7. Elliott SL. Efficacy of Role Play in Concert with Lecture to Enhance Student Learning of Immunology. Journal of 

Microbiology & Biology Education: JMBE 2010;11(2):113. 
8. Clements P, Pesner J, Shepherd J, editors. The Teaching of Immunology Using Educational: Gaming Paradigms. 

Proceedings of the 47th Annual Southeast Regional Conference; 2009: ACM. 
9. Adnan N-H, Yaacob Y, Hassan MK, Salleh HM, Noorbatcha IA, editors. Developing CAS Models in Immunology 

Teaching. Electrical Engineering and Informatics, 2009 ICEEI'09 International Conference on; 2009: IEEE. 
10. Varma R, Tiyagi E, Gupta JK. Determining the Quality of Educational Climate Across Multiple Undergraduate 

Teaching Sites Using the DREEM Inventory. BMC Medical Education 2005; 5(1):8. 
11. Genn JM. AMEE Medical Education Guide No. 23 (Part 2): Curriculum, Environment, Climate, Quality and Change 

in Medical Education—A Unifying Perspective. Medical Teacher 2001; 23(5):445–54. 
12. Roff S, McAleer. What is Educational Climate? Medical Teacher 2001; 23(4):333–4. 
13. Hutchinson L. ABC of Learning and Teaching: Educational Environment. BMJ: British Medical Journal 2003; 

326(7393):810. 
14. Genn J. AMEE Medical Education Guide No. 23 (Part 1): Curriculum, Environment, Climate, Quality and Change in 

Medical Education—A Unifying Perspective. Medical Teacher 2001; 23(4):337-44. 
15. Genn J, Harden R. What is Medical Education Here Really Like? Suggestions For Action Research Studies of 

Climates of Medical Education Environments. Medical Teacher 1986; 8(2):111-24. 
16. Tan CM, Thanaraj K. Influence of Context and Preferred Learning Environments: Approaches to Studying 

Physiology. Medical Education 1993; 27(2):143-59. 
17. P Wattiaux M, Crump. Students’ Perception of a Discussion-Driven Classroom Environment in an Upper-Level 

Ruminant Nutrition Course with Small Enrollment. Journal of Dairy Science 2006; 89(1):343-52. 
18. Minasian‐Batmanian LC, Lingard J, Prosser M. Variation in Student Reflections on their Conceptions of and 

Approaches to Learning Biochemistry in a First‐Year Health Sciences’ Service Subject. International Journal of 
Science Education 2006; 28(15):1887-904. 

19. Anyaehie U, Nwobodo E, Oze G, Nwagha U, Orizu I, Okeke T, et al. Medical Students' Evaluation of Physiology 
Learning Environments in Two Nigerian Medical Schools. Advances in Physiology Education 2011; 35(2):146-8. 

20. Bansal A. Medical Students' Views on the Teaching of Immunology. Academic Medicine 1997; 72(8):662. 
21. Soltani Arabshahi K, Kouhpayezade J, Sobuti B. The Educational Environment of Main Clinical Wards in 

Educational Hospitals Affiliated to Iran University of Medical Sciences: Learners' Viewpoints Based on Dreem 
Model. Iranian Journal of Medical Education 2008; 8(1):43-50. [In Persian] 

22. Jabarifar SE, Khademi A, Khalifehsoltani FAS, Yousefi A. Assessment of Isfahan Dentistry Students about Learning-
-Teaching Environment. Iranian Journal of Medical Education 2011; 10(5):860-7. [In Persian] 

23. Aghamolaei T, Fazel I. Medical Students' Perceptions of the Educational Environment at an Iranian Medical Sciences 
University. BMC medical education 2010;10(1):87.  

24. McAleer S, Roff S. A Practical Guide to Using the Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM). 
AMEE Medical Education Guide 2001; 23:29-33. 

25. Notebaert AJ. Student Perceptions about Learning Anatomy: The University of Iowa; ProQuest Dissertations 
Publishing, 2009. 

26. Carmody DF, Jacques A, Denz-Penhey H, Puddey I, Newnham JP. Perceptions by Medical Students of Their 
Educational Environment for Obstetrics and Gynaecology in Metropolitan and Rural Teaching Sites. Medical Teacher 
2009; 31(12): 596-602. 

27. Edgren G, Haffling AC, Jakobsson U, Mcaleer S, Danielsen N. Comparing the Educational Environment (as 
Measured by DREEM) at Two Different Stages of Curriculum Reform. Medical Teacher 2010; 32(6): 233-8. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            10 / 12

https://dsme.hums.ac.ir/article-1-44-en.html


  ارانو همك بهجت ناصريان       شناسي در سه دانشكده پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي در دانشگاه علوم پزشكي هرمزگانمقايسه محيط آموزشي كالس ايمني 

١٣٩٣ و تابستان شماره اول بهار اولدوره  ،يتوسعه در آموزش پزشك يمجله راهبردها       
  

٥٥

28. Abraham R, Ramnarayan 28-K, Vinod P, Torke S. Students' Perceptions of Learning Environment in an Indian 
Medical School. BMC Medical Education 2008; 8(1):20. 

29. Demiroren M, Palaoglu O, Kemahli S, Ozyurda F, Ayhan IH. Perceptions of Students in Different Phases of Medicai 
Education of Educational Environment: Ankara University Facuity of Medicine. Medical Education Online 2008; 
13(1):4477. 

30. Said NM, Rogayah J, Hafizah A. A Study of Learning Environments in the Kulliyyah (Faculty) of Nursing, 
International Islamic University Malaysia .The Malaysian Journal of Medical Sciences: MJMS 2009; 16(4):15. 

31. Shehnaz SI, Sreedharan J, Gomathi KG. Faculty and Students’ Perceptions of Student Experiences in a Medical 
School Undergoing Curricular Transition in the United Arab Emirates. Sultan Qaboos University Medical Journal 
2012; 12(1):77. 

32. Kossioni A, Varela R, Ekonomu I, Lyrakos G, Dimoliatis I. Students’ Perceptions of the Educational Environment in 
a Greek Dental School, as Measured by DREEM. European Journal of Dental Education 2012; 16(1):73-8. 

33. Hamid B, Faroukh A, Mohammadhosein B. Nursing Students' Perceptions of their Educational Environment Based 
on DREEM Model in an Iranian University. The Malaysian Journal of Medical Sciences: MJMS 2013; 20(4):56. 

34. Kassebaum DG, Cutler ER. On the Culture of Student Abuse in Medical School. Academic Medicine 1998; 
73(11):1149-58. 

35. Voltmer E, Kieschke U, Schwappach DL, Wirsching M, Spahn C. Psychosocial Health Risk Factors and Resources 
of Medical Students and Physicians :A Cross-Sectional Study. BMC Medical Education 2008; 8(1):46. 

36. Madjar N, Bachner YG, Kushnir T. Can Achievement Goal Theory Provide a Useful Motivational Perspective for 
Explaining Psychosocial Attributes of Medical Students? BMC Medical Education 2012;12(1):4. 

37. Miller MN, McGowen KR. The Painful Truth: Physicians are Not Invincible. Southern Medical Journal 2000; 
93(10):966-73. 

38. Hem E, Haldorsen T, Gjerlow Aasland O, Tyssen R, Vaglum P, Ekeberg O. Suicide Rates According to Education 
with a Particular Focus on Physicians in Norway 1960-2000. Psychological Medicine 2005; 35(6):873-80. 

39. Saipanish R. Stress among Medical Students in a Thai Medical School. Medical Teacher 2003; 25(5):502-6. 
40. Hutchinson L. ABC of Learning and Teaching: Educational Environment. BMJ: British Medical Journal 2003; 

326(7393):810. 
41. Allodi MW. The Meaning of Social Climate of Learning Environments: Some Reasons Why We Do Not Care 

Enough about it. Learning Environments Research 2010; 13(2):89-104. 
42. Pimparyon S. Caleer SM, Pemba S. Roff S. Educational Environment, Student Approaches to Learning and 

Academic Achievement in a Thai Nursing School. Medical Teacher 2000; 22(4):359-64. 
43. Al-hazimi A, Al-hyiani A, Roff S. Perceptions of the Educational Environment of the Medical School in King Abdul 

Aziz University, Saudi Arabia. Medical Teacher 2004; 26(6):570-3. 
44. Al-Hazimi A, Zaini R, Al-Hyiani A, Hassan N, Gunaid A, Ponnamperuma G, et al. Educational Environment In 

Traditional and Innovative Medical Schools: A Study in Four Undergraduate Medical Schools. Education for Health-
Abingdon-Carfax Publishing Limited- 2004; 17(2):192-203. 

45. Asgari J. Assessment of Risk Factors of Motivational Deficiencies in University Students from their Viewpoints. 
Iranian Journal Of Psychiatry and Clinical Psychology 2006; 11(43):455-62. 

46. .Pierce C. Importance of Classroom Climate for At-Risk Learners. The Journal of Educational Research 1994; 
88(1):37-42. 
 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            11 / 12

https://dsme.hums.ac.ir/article-1-44-en.html


  و همكاران  بهجت ناصريان       شناسي در سه دانشكده پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي در دانشگاه علوم پزشكي هرمزگانمقايسه محيط آموزشي كالس ايمني 

  ١٣٩٣ و تابستان شماره اول بهار اولدوره  ،يتوسعه در آموزش پزشك يمجله راهبردها          
 

٥٦

Comparing the Immunology Learning Environment in International Medical 
Campus of Qeshm, Paramedical and Dental Schools of Hormozgan University of 
Medical Sciences 

 
Behjat Naserian 1, Ali Alavi2 , Mehregan Heidari Hengami 3 , Nadereh Naderi 4, 5 

 Education Development Center1, BandarAbbas School of Medicine2, Department of Parasitology, Bandar Abbas School of Medicine3 , Department of Immunology 4, 
MolecularMedicine Research Center 5, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran. 
 

(Received 27 April, 2014 Accepted 16 July, 2014) 
 

 
Original Article  
 
Abstract 
 

 
 

Introduction: Immunology Department of Hormozgan University of Medical Sciences is 
responsible for teaching immunology in all affiliated medical colleges in Hormozgan province. It has 
been proved that educational environment plays an important role in teaching and learning process. 
The purpose of this study was to explore students' views toward learning environment exists in 
immunology educational setting in International Medical Campus of Qeshm, paramedical and dental 
Schools. 
Methods: In this cross-sectional study ,Dundee Ready Educational Environment Measure  
(DREEM) questionnaire was anonymously administered to all Medical, Dentistry and Medical 
Laboratory Science students who had  enrolled in the practical and theoretical courses of 
immunology during the years 2012-2013. The collected data were analyzed using parametric tests in 
SPSS. 
Results: There were significant differences between the DREEM mean scores of Medical 
(125.7±23.2), Medical Laboratory Science (136.1±13.5) and Dentistry (132.4±15.3) students. 
Regarding DREEM questionnaire subscales, "students’ perceptions of teachers” achieved highest 
and" students’ perceptions of atmosphere" achieved lowest Score in all disciplines. In most of the 
subscales, Medical Laboratory Science students rated higher and students of International Medical 
Campus of Qeshm rated lower than others. 
Conclusion: Students in all disciplines perceived educational environment of immunology setting 
as" good”. To enhance the learning environment to "very good” level, factors Influencing 
educational climate especially in International Branch of Qeshm should be considered and improved. 
 
Keywords: DREEM Questionnaire, Educational Environment, Immunology, Teaching and 
Learning. 
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