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 مقاله پژوهشی

  اران يدست گاهدياز د PHEEM يبر اساس الگو ينيآموزش بال طيمح يابيارزش
  ١٣٩٩در سال  هياروم يپزشک دانشگاه علوم يدرمان يمراکز آموزش

  
  ٣ لويال آليل ،٢*يم سامريمر، ١يبيشک يعل

  
  09/12/1399تاریخ پذیرش  16/07/1399تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

، يراحط انيمتصد موردتوجههمواره  يط آموزشيت محيفيبهبود ک منظوربهج آن يو استفاده از نتا يط آموزشيران از محيادراک فراگ يابيارز :هدف و زمينهپيش
برخوردارند و مطالعه  يت خاصيکه دارند، از اهم يادهيچيپو  فردمنحصربه يهايژگيوبه علت  ينيآموزش بال يهاطيمح. هست يدرس يهابرنامه يابياجرا و ارزش

  ه است.انجام شد يپزشک يتخصص يهارشتهاران يدگاه دستيه از ديشهرستان اروم يدرمان يمراکز آموزش ينيبالط آموزش يمح يابيارزش باهدفحاضر  يفيتوص
ار يپرسشنامه در اخت انجام شد. ينيط آموزش باليمح يابيارز منظورهب PHEEMاز پرسشنامه استاندارد با استفاده  يمقطع-يفين مطالعه توصيا :هاروشمواد و 

دانشگاه علوم  يهارشتهاران سال اول تا چهارم تمام ينفر از دست ۲۰۵. را تجربه کرده بودند قرار داده شد يط آموزشيکه حداقل شش ماه مح يارانيهمه دست
ت يس، استقالل نقش و حمايطه ادراک از تدريسه ح يابيارز منظوربهکه  باشديم سؤال ۴۰ن پرسشنامه شامل يل نمودند. ايه پرسشنامه را تکمياروم يپزشک

  قرار گرفت. ليوتحلهيتجزمورد  يارآم يزهايشد و با استفاده از آنال ۱۶SPSS افزارنرموارد  يآورجمعپس از  هادادهاران استفاده شد. يدست ياجتماع
سال بودند.  ۰۸/۳۳±۴۱/۵ ين سنيانگيبا م )درصد ۷/۵۱مرد (نفر  ۱۰۶) و درصد ۳/۴۸زن (نفر  ۹۹پرسشنامه،  کنندهليتکمنفر  ۲۰۵از  هاافتهيبر اساس  :هاافتهي
. باشديم ۳۵/۲۰±۱۸/۷ يت اجتماعيو ادراک از حما ۷۲/۲۴±۹۳/۱۱س ي، ادراک از تدر۷۷/۲۵±۶۲/۹ار ادراک از استقالل نقش يرمعيار زين و انحراف معيانگيم
باشد يمان يدانشجو ير نمره کل پرسشنامه با رشته تخصصين متغيب يداريمعناز وجود ارتباط  يج حاکين نتايهمچن. بود ۸۳/۷۰±۲۷ن نمره کل پرسشنامه يانگيم
)۰۵/۰<p۰۵/۰ندارد (وجود  يداريمعنمارستان ارتباط يو ب يليت و دوره تحصيجنس يرهايمتغر نمره کل با ين متغيب ي). ول>p.(  

 يزشکران آموزش پياز به بهبود و ارتقاء و توجه مديه نيشهرستان اروم يدرمان-يدر مراکز آموزش ياريدست ينيط آموزش باليج محيبا توجه به نتا :يريگجهينت
ود بهب يبرا هاگام نيرتمهماز  بساچهاران توجه شود. يبه انتظارات دست شوديمشنهاد يوجود دارد، پ يط آموزشيبهبود مح يبرا ييهافرصت کهييازآنجادارد. 

  .باشديمکشور  يدرمان ير مراکز آموزشيبا حجم نمونه باالتر در سا ين مطالعاتيانجام چن يآموزش طيشرا
 PHEEM، دنتيط، رزيآموزش، مح :يديواژگان کل

  
 ۱۲-۱۹ ، ص۱۴۰۰ فروردين، ۱۳۸ درپي، پياولشماره ، دهمنوزمجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
      ٠٤٤٣٢٧٥٤٩٦١:  تلفن تربيتي، علوم گروه اسالمي، آزاد دانشگاه اروميه،: آدرس مکاتبه

Email: M.sameri@iaurmia.ac.i 

 
  مقدمه

 يهادانشگاهرفتار در  کنندهنييتععوامل  نيترمهماز  يکي
ران از يادراک فراگ. است يط آموزشي، محيآموزش علوم پزشک

ت يشرفت، موفقياست که در پ ياز عوامل مهم يکي يط آموزشيمح
ارد د ييدر مقاطع مختلف سهم به سزا يان پزشکيت دانشجويو رضا

پردازش اطالعات  يهايتئوراز  يريادگيکرد غالب به يامروزه رو). ۱(
. بر اندافتهير ييتغ )situativity theory( يريگ يجا يهايتئوربه 

                                                             
 اروميه، ايراندانشگاه آزاد اسالمي،  ،واحد اروميه گروه علوم تربيتي، ريزي درسي،ارشد برنامه يکارشناسدانشجوي  ١
  (نويسنده مسئول) اروميه، ايراندانشگاه آزاد اسالمي،  ،واحد اروميه ، گروه علوم تربيتي،استاديار  ٢
 اروميه، ايراندانشگاه علوم پزشکي اروميه، گروه آموزش پرستاري، استاديار،  ٣

ق که در آن اتفا يجدا از بستر يريادگيتفکر و  هايتئورن ياساس ا
وابط و فرهنگ و ر يکيزيط فير، آموزگار، محيستند. فراگين افتنديم

 ان،يانشجو). د٢دارند ( ريتأث يريادگيط، همه بر تفکر و يحاکم بر مح
کنند يم درك و تجربه "جو" عنوانبهکل دانشکده را  يآموزش طيمح

 يبلکه برا يپزشک انيدانشجو يبرا تنهانه يجو آموزش .)۳(
برخوردار است.  ياالعادهفوقت ياز اهم يليالت تکميکارآموزان تحص

موزش ارائه آاز به يناست،  ينه کامالً رقابتيک زمي يپزشک ازآنجاکه
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 ۱۳۹۹ سال در اروميه پزشکي علوم دانشگاه درماني آموزشي مراکز دستياران ديدگاه از PHEEM الگوي اساس بر باليني آموزش محيط ارزشيابي
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 تنهاهناست که  يديک عامل کلي يريادگيط يت باال دارد. محيفيبا ک
به  يابي، بلکه دستگذارديمر يآموزش تأث يدر انتخاب هر رشته برا

بخشد يمدر هر موسسه را ارتقا  يدن به تعاليرس ياهداف خاص برا
 ر روندب يادير زيتأث يط آموزشيرفته شده است که محيکامالً پذ). ۴(
 طيمح يعملکردهانده دارد. يآ يو کارها ياجتماع ي، زندگيريادگي

س، يت تدريفي، کرانيفراگمانند رفاه  يشامل عوامل مختلف يآموزش
، يريادگي يهافرصت، تعداد يليشرفت تحصي، درک پيبرنامه درس

ز هر يباعث وجه تما درمجموعر موارد است که يامکانات موجود و سا
 ).٥شود (يم يموسسه آموزش

 يط آموزشيگفته شده است که مح يط آموزشيف محيدر تعر
 طيمحران است. يفراگ يبر رو يبرنامه درس ياز اثرات اجرا يانشانه

آن را نمود  يحت است و يهمان تظاهر و نمود برنامه آموزش يآموزش
. اندهکردف يان تعريبر دانشجو يمختلف برنامه آموزش يهاقسمتاثر 

م رغين عامل علين باورند ايبر ا يعلوم پزشکآموزش  نظرانصاحب
ران يفراگ يريادگيو نافذ بر  ي، واقعياساس يريتأثناملموس بودن 

ان يدانشجو يريادگيبر تجارب  ياديار زيط نفوذ بسيمح). ۱( دارد
ت اس يضرور مؤثر يريادگي يخوب برا يط آموزشيک محيداشته و 

يفيت بازخورد و ارتباط ک ازجمله يعوامل متعدد، يامطالعه). در ٦(
-يان اثر ميدانشجو يادگيريها، بر تجارب يسالبين همک ياجتماع
 يبرنامه آموزش ييبر کارا يکيفيت محيط آموزش ي). از طرف٧گذارد (

 يجاد پيامدهايمطلوب باعث ا يو محيط آموزش) ٨دارد (لت الد زين
  ).٦شود (يمطلوب م
 ياخير و در نتيجه تغييرات چشمگير آموزش پزشک يهاسالدر 
دانشجو  يآن برا يابيارز ژهيوبهو  يمحيط آموزش)، ٨جهان (سراسر 

 يهمچنين فدراسيون جهان). ٧است (پيدا کرده  ياهميت خاص
ه ک ييهااز حوزه يکي عنوانبهرا  يادگيري، محيط يآموزش پزشک

شود، در  يگذارد هدفيبا يزشکآموزش پ يهابرنامه يابيهنگام ارز
ند هست يجيمثبت نتا يريادگيط مثبت و يمح ).٦است (نظر گرفته 

ط يان از محيدرک دانشجون يبنابرا. رونديمش يهم پ در تعامل باکه 
 رونيازا ).٦است ( يضرور يبرنامه آموزش يابيارزش يبرا يآموزش

ت ياهم دهديم يدر آن رو يريادگيکه  يطيمح يابيل و ارزيتحل
ت يفيک يارتقا يدر تالش برا مؤثر يراهبرد توانديمدارد و  ياژهيو

  آموزش باشد.
 يهادوره يمارستانيب يط آموزشيمح يابينکه ارزيبا توجه به ا

" DREEMشتر موارد با استفاده از ابزار "يران در بيدر ا ياريدست
)Dundee ready Educational Environment Measure)  که
ن ياست، انجام شده است و آخر يليالتحصفارغش از يژه مقطع پيو

 يهاحرفه يط آموزشيمح يابيشواهد در خصوص ارز مندنظاممرور 
مقطع پس  يط آموزشيمح ي) ابزار مذکور را مناسب برا١سالمت (

ر در ه ينيط باليط محين شرايهمچن .داندينم يليالتحصفارغاز 

است  يگر باشد و لذا ضروريت با دانشگاه دمتفاو توانديم يدانشگاه
 صورتبهخود را  يو آموزش ينيط باليشرا يا دانشگاهيهر موسسه 
ر سال د کيستماتيس. بر اساس مطالعه مرور دينما يابيمستقل ارزش

٢٠١٦ ،PHEEM )Postgraduate Hospital Educational 

Environment Measure (و  اعتمادقابلار يبس يابزار عنوانبه
مقطع پس از در  يريادگيط يمح يابيارز يبرا يکاربرد

 طوربه .PHEEM شناخته شده است يآموزش پزشک يليالتحصفارغ
 يالمللنيبدر سطح  ينيبال يريادگيمختلف  يهاطيمحگسترده در 

ن سطوح مختلف يب توانيمرا  PHEEM نمرات .رفته شده استيپذ
لذا . )۹نمود (سه يمقا ينيآموزش بال يهاطيمحو  هارشته، يوزشآم
ر اساس ب ينيآموزش بال طيمح يابيارزش باهدف يفين مطالعه توصيا

 يدرمان ياران در مراکز آموزشيدست گاهدياز د PHEEM يالگو
  انجام شد. ١٣٩٩در سال  هيارومدانشگاه علوم 

  
  مواد و روش کار

 مراکز يمارستانيط آموزش بيمح يابيارزشـ ن پژوهش به يدر ا
 يهارشتهاران يدگاه دستيه از ديشـهرسـتان اروم   يدرمان يآموزشـ 
ب طرح يپرداخته شد. پس از تصو ۱۳۹۹در سال  يپزشک يتخصص

 آزاددانشگاه در ته اخالق يمربوطه از کم يو اخذ مجوزها يقاتيتحق
اقدام  ازيموردناطالعات  يآورپژوهشگر جهت جمعه ياروم ياسـالم 
ــنامه ها به روش . دادهنمود ــش ــد. در ا يگردآور پرس ن پژوهش يش
 يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يدرمان يمراکز آموزشـ اران يدسـت 
د يره)، شــه( ينيخمامام  يدرمان يه که شـامل مراکز آموزشــ ياروم

 ل نمودند.يا تکمپرسشنامه رباشند يع) م( دالشـهدا يسـ  و يمطهر
ســال اول تا  يهارشــتهاران يدســت هيپژوهش کل نيا يآمار جامعه

د ه بودنياروم يدانشگاه علوم پزشک يدرمان يچهارم سه مرکز آموزش
ــتــه داخل  ي، جراحيعموم ي(جراح ي، جراحيکــه در هفــت رشـ

مان، کودکان، ي)، قلب و عروق، زنان و زايو اورولوژ ياعصاب، ارتوپد
مشغول  ١٤٠٠-١٣٩٩ يليدر سال تحص يهوشيو ب يشـناس بيآسـ 

 يدانشــگاه علوم پزشــک يآمار رســم بر اســاس. بودند ليبه تحصــ
پرسشنامه به تمام . بودندنفر  ٢٣٨سال اول تا  يهارشتهاران يدست
 ندبودرا تجربه کرده  يط آموزشيکه حداقل شش ماه مح يارانيدست
طرح و نحوه  يدر مورد هدف اجرا حات الزميتوض .ل داده شديتحو
تعداد  هنکيا به توجه با .توسط پژوهشگر داده شدل پرسشنامه يتکم

 و نفر) ۲۳۸بوده ( محدود هياروم يدرمان ياران مراکز آموزشيدسـت 
ــت يتمام لذا رفتيم افراد يبرخ يهمکار عدم احتمال اران يدسـ

ــک ــگاه علوم پزشـ ــترس  يريگنمونهروش ه با ياروم يدانشـ دردسـ
  .ندقرار گرفت يموردبررس انتخاب و يسرشمار صورتبه

PHEEM درک  يريگاندازه يمعتبر است که برا يابزار
 ينيآموزش بال يهاطيمحاز  يپزشک يتخصص يهارشته انيدانشجو
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 آليلو ليال ،سامري مريم ،شکيبي علي
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زار اب نيمطالعات نشان داده که ا جهي. نترديگيمقرار  مورداستفاده
جهان به کار برده  يکشورها از ياريدر بس يزيآمتيموفق صورتبه

باال در  نانياطم تيبا اعتبار و قابل يابزار عنوانبهشده است و 
 ييهاحوزهکه  شوديمشناخته  ينيآموزش بال يهاطيمح يريگاندازه

تادان اس سيتدر تيفيک ،ينيبال ينظارت و هماهنگ تيفيمانند ک
 .)۱۰کند (يم يريگاندازهرا  يو جو آموزش ينيبال

ل شده است: قسمت اول اطالعات يپرسشنامه از سه قسمت تشک
است که شامل سن، جنس، رشته  کنندگانشرکتک يدموگراف
 ظورمنبهاست.  يدرمان يو نام مرکز آموزش ياريه دستي، پايتخصص

ذکر نشده است.  ينام و نام خانوادگ کنندگانشرکتم يحفظ حر
که  باشديمپرسشنامه  سؤاالتقسمت دوم پرسشنامه شامل 

کرت يل يانهيگزپنج  يابيار ارزيچهل جمله است که با مع صورتبه
 مخالفم) توسط کامالًندارم، مخالفم و  يموافقم، موافقم، نظر کامالً(

. رديگيمتعلق  هاآنبه  ۰-۴و نمره  گردنديم يابيارز کنندگانشرکت
 معکوس يدارند، نمره ده ي) که مفهوم منف۱۳،۱۱،۸،۷تم (يآ ۴ يبرا

ادراک از « ار؛:ير معيپرسشنامه در سه ز يهاتميآ. رديگيمانجام 
» يت اجتماعيادراک از حما«و » سيادراک از تدر«، »استقالل نقش

 شدهمحاسبه ۰-۱۶۰ صورتبه. نمره کل پرسشنامه اندشدهقرار داده 
  .)۱۱گردد (يمر يو در چهار محدوده نمره تفس

همکاران در ســال  و يران توســط شــکوهيدر ا PHEEMابزار 
 نظرانصاحبشش نفر از  يو برا شدهترجمه يبه زبان فارس ۱۳۹۳

) ينيو سه نفر متخصص علوم بال ي(سه نفر متخصص آموزش پزشک
ــال گرد نظرات افراد مــذکور و اعمــال  يبنــدجمعد، پس از يـ ارسـ

ک مترجم زبان ي، پرســشــنامه توســط هاتميآاز  يدر برخ يراتييتغ
فهوم م ازنظر يرتيترجمه شد و مغا يسيانگل به ياز فارس يسـ يانگل

در سال  PHEEMابزار  ).١١( دينگردمشاهده  يبا پرسـشنامه اصل 
ب يشد و با ضر يطراح انگلستانو همکاران در  Roffتوسط  ٢٠٠٥

 يدر مطالعه شکوه). ١٢شد ( دييتأآن  ييايپا ٩١/٠کرونباخ  يآلفا
 دييتأ ۹۴۴/۰کرونباخ  يب آلفايبا ضر پرسشنامه ييايو همکاران، پا

انجام شده وجود پنج عامل را مشخص نمود که  يل عامليشد و تحل
  ).١١دادند (يمانس را به خود اختصاص يوار درصد ۸/۵۲

 يواحدهااز  آمدهدستبه يهادادهجهت ارزيابي نتايج پژوهش، 
 ۱۶نسخه  SPSSي آماري افزارنرمشده و توسط  يکدگذارپژوهش 

به اهداف پژوهش از  يابيبراي دست. قرار گرفت ليوتحلهيتجزمورد 
ــيفي (جداول توزيع فراواني، ميانگين، انحراف  يهاروش آمار توصـ

 ،يمجذور کا يآمار يهـا آزمونآمـار تحليلي (  يهـا روشمعيـار) و  
 نيا ) اســتفاده شــد.آنوا( انسيوارز يس و آناليکروســکال وال آزمون

-اسالمي آزاددر دانشـگاه  ق در پژوهش ته اخاليمطالعه توسـط کم 
مورد  IR.IAU.URMIA.REC.1399.051با شماره  واحد اروميه

ر د پژوهش يهانمونهه يتوج ،ت آگاهانهيقرار گرفت. اخذ رضا دييتأ

 يدارت اصل رازيروش و هدف از انجام پژوهش و رعا ،تيمورد ماه
 ياصول اخالق ازجمله ،آمدهدستبهاطالعات  داشـتن نگهو محرمانه 

  ت شدند.ين پژوهش رعايبودند که در ا
  

  هايافته
پرســشــنامه  ۲۳۸از کل (پرســشــنامه  ۲۱۱در مطالعه حاضــر 

درصـــد  ۶۵/۸۸قرار گرفت ( يموردبررســـل و ي) تکمشـــدهليتحو
درصد  ۵۰به علت عدم پاسخ به  هاپرسشنامهمورد از  ۶). يدهپاسخ

پرسشنامه توسط  ۲۰۵د و اطالعات مربوط به يحذف گرد سـؤاالت 
ــخه  SPSS افزارنرم ــت آمد. بر يج زيل و نتايتحل ۱۶نسـ ر به دسـ

ــاس  ــنامه،   کنندهليتکمنفر  ۲۰۵از  هاافتهياس ــش زن نفر  ۹۹پرس
نفر در  ۳۴) بودند. درصــد  ۷/۵۱مرد (نفر  ۱۰۶) و درصــد ۳/۴۸(

و  يعموم ي(شــامل جراح ينفر در رشــته جراح ۳۰، ياخلرشــته د
نفر در  ۲۰نفر در رشــته قلب و عروق،  ۱۵مغز و اعصـاب)،   يجراح

نفر در رشــته  ۱۷مان، ينفر در رشـته زنان و زا  ۳۱رشـته کودکان،  
ه ل اشتغال داشتيبه تحص يهوشينفر در رشته ب ۱۷و  يشناسبيآس
ج ينتاســال بود.  ۰۸/۳۳±۴۱/۵ کنندگانشــرکت ين ســنيانگيو م

 )شــدهيبنددســتهکل (ر نمره ين متغيارتباط ب يحاصــل از بررســ
محل  مارستانيت، بيان، جنسيدانشجو يپرسشنامه با رشته تخصص

بر اساس  يداريمعناز وجود ارتباط  يحاک يليو دوره تحص آموزش
ــر بيق فيج آزمون دقينتا ــتهکل (ر نمره ين متغيش ــيبنددس ) دهش

با  ي). ولp>۰۵/۰باشد (يمان يدانشجو يتخصص پرسشنامه با رشته
ــتان طبق اير بيمتغ ندارد وجود  يداريمعنن آزمون ارتباط يمارسـ

)۰۵/۰>p.( ــل از آزمون کايبا توجه به نتا نيهمچن دو  يج حاصـ
وره ت و ديجنس يرهايمتغر نمره کل با ين متغيب يداريمعنارتباط 

  .)۱). (جدول p<۰۵/۰ندارد (وجود  يليتحص
 ۸۳/۷۰ ن نمره کل پرسـشنامه يانگيج مطالعه، ميبر اسـاس نتا 

ــانـگـر ادراک فراگ    ــاليران از محيبـود کــه نشــ  ينيط آموزش ب
ط يک محي عنوانبهه يشــهرســتان اروم يآموزشــ يهامارســتانيب

ار يرمعيار زين و انحراف معيانگياست. م فراوانبا مشکالت  يآموزش
ــتـقـالل نـقـش      ــدر۷۷/۲۵±۶۲/۹ادراک از اسـ س ي، ادراک از ت

 ۳۵/۲۰±۱۸/۷ يت اجتمــاعيــو ادراک از حـمــا  ۹۳/۱۱±۷۲/۲۴
ــد يم ــت که يمطالعه ب يهاافتهي .بـاشـ ــد  ۲/۵۲انگر آن اسـ درصـ

ــکالت  يواحدها ــيدر مح فراوانپژوهش مش ــتند.  يط آموزش داش
ــد)  ۷/۵۱از نقش فرد ( يمنف ينمـا  يران دارايت فراگيـ اکثر درصـ

از يدرصـد) اظهار داشتند که ن  ۸/۴۸( ارانيدسـت نفر از  ۱۰۰بودند. 
ــت ۱۰۷دارند.  يبه بازآموز يکم ــد) در رابطه  ۲/۵۲( اريدس با درص

مکان  يط آموزشياظهار داشـتند که مح  يت اجتماعيادراک از حما
  .)۲جدول ( ست.ين ينديخوشا
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  يليمارستان و دوره تحصيت، بي، جنسيليرشته تحص يرهايمتغنمره کل با  يفراوان توأمع يتوز ):۱جدول (

  ريمتغ

 يهانمونه
  پژوهش
  تعداد

  (درصد)

  ار بديبس
  

مشکالت 
  فراوان

 يشتر مثبت تا منفيب
 يوجود فرصت برا يول

  بهبود
  يعال

  يداريمعنسطح 
تعداد 
  (درصد)

تعداد 
  (درصد)

  تعداد (درصد)
تعداد 
  (درصد)

رشته 
  يتخصص

  )۰( ۰  )۳/۵۳( ۸  )۷/۴۶( ۷ )۰( ۰  )۳/۷(۱۵  قلب و عروق

۰۰۱/۰< p  

  )۰( ۰  )۲۵( ۵  )۶۵( ۱۳  )۱۰( ۲  )۸/۹(۲۰  کودکان
مغز و  يجراح

  اعصاب
۱۳)۳/۶(  ۰ )۰(  ۶ )۲/۴۲(  ۳ )۱/۲۳(  ۴ )۸/۳۰(  

  )۰( ۰  )۲/۴۱( ۷  )۸/۵۸( ۱۰  )۰( ۰  )۳/۸(۱۷  يعموم يجراح
  )۰( ۰  )۱/۹( ۱  )۴/۳۶( ۴  )۵/۵۴( ۶  )۴/۵(۱۱  ياورولوژ

  )۰( ۰  )۵/۲۳( ۴  )۶/۷۰( ۱۲  )۹/۵( ۱  )۳/۸(۱۷  يهوشيب
  )۰( ۰  )۳۰( ۳  )۷۰( ۷  )۰( ۰  )۹/۴(۱۰  اعصاب يداخل

  )۰( ۰  )۷/۳۵( ۵  )۵۰( ۷  )۳/۱۴( ۲  )۸/۶(۱۴  ياورتوپد
  )۰( ۰  )۰( ۰  )۱۰۰( ۶  )۰( ۰  )۹/۲(۶  يولوژيراد

  )۰( ۰  )۸/۱۱( ۲  )۸/۵۸( ۱۰  )۴/۲۹( ۵  )۳/۸(۱۷  يپاتولوژ
  )۷/۹( ۳  )۳/۳۲( ۱۰  )۵/۳۵( ۱۱  )۶/۲۲( ۷  )۱/۱۵(۳۱  مانيزنان و زا
  )۸/۸( ۳  )۲/۴۱( ۱۴  )۲/۴۱( ۱۴  )۸/۸( ۳  )۶/۱۶(۳۴  يداخل

  تيجنس
  df۰۵۹/۰=χ۲ =۳  )۱/۵( ۵  )۳/۳۰( ۳۰  )۵/۵۱( ۵۱  )۱/۱۳( ۱۳  )۳/۴۸(۹۹  زن

۹۹۶/۰=p ۷/۴( ۵  )۲/۳۰( ۳۲  )۸/۵۲( ۵۶  )۳/۱۲( ۱۳  )۷/۵۱(۱۰۶  مرد(  

  مارستانيب
 Fisher exact  )۰( ۰  )۳/۵۳( ۸  )۷/۴۶( ۷  )۰( ۰  )۳/۷(۱۵  دالشهدايس

test ۱۲/۶=  
۳۷۴/۰=p  

  )۹/۵( ۳  )۴/۲۹( ۱۵  )۱/۴۷( ۲۴  )۶/۱۷( ۹  )۹/۲۴(۵۱  يمطهر
  )۵( ۷  )۱/۲۸( ۳۹  )۷/۵۴( ۷۶  )۲/۱۲( ۱۷  )۸/۶۷(۱۳۹  ره)( ينيخمامام 

دوره 
  يليتحص

  )۱/۵( ۳  )۳/۳۷( ۲۲  )۲/۴۹( ۲۹  )۵/۸( ۵  )۸/۲۸(۵۹  سال اول
۵۲۶/۱۲=χ۲ 

۹ =df 

۱۸۵/۰=p  

  )۸/۴( ۲  )۷/۳۵(۱۵  )۶/۴۷( ۲۰  )۹/۱۱( ۵  )۵/۲۰(۴۲  سال دوم
  )۵/۷( ۴  )۶/۲۲( ۱۲  )۳/۶۲( ۳۳  )۵/۷( ۴  )۹/۲۵(۵۳  سال سوم

  )۲( ۱  )۵/۲۵( ۱۳  )۴۹( ۲۵  )۵/۲۳( ۱۲  )۹/۲۴(۵۱  سال چهارم
  

  هياروم يدرمان -يدر مراکز آموزش PHEEM ينسخه فارس يارهاير معيز ونمره کل  يع فراوانيتوز ):۲جدول (

  يدرصد فراوان  يفراوان  محدوده نمره  کيدموگراف يژگيو

  نمره کل

  ۷/۱۲  ۲۶  ۴۰-۰  ار بديبس
  ۲/۵۲  ۱۰۷  ۸۰-۴۱  فراوانمشکالت 

  ۲  ۶۲  ۱۲۰-۸۱  يشتر مثبت تا منفيب
  ۹/۴  ۱۰  ۱۶۰-۱۲۱  يعال

  ادراک از استقالل نقش
  ۲/۱۲  ۲۵  ۱۴-۰  ار بديبس

  ۷/۵۱  ۱۰۶  ۲۸-۱۵  از نقش فرد يمنف ينما
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  ۲/۳۱  ۶۴  ۴۲-۲۹  از نقش فرد ترمثبتدرک 
  ۹/۴  ۱۰  ۵۶-۴۳  از نقش فرد يدرک عال

  سيتدر ادراک از

  ۵/۲۰  ۴۲  ۱۵-۰  نييار پايت بسيفيک
  ۸/۴۸  ۱۰۰  ۳۰-۱۶  يبازآموز ياز به کمين

  ۳/۲۶  ۵۴  ۴۵-۳۱  ر مناسبيدر مس
  ۴/۴  ۹  ۶۰-۴۶  د الگوياسات

ت يادراک از حما
  ياجتماع

  ۷/۱۱  ۲۴  ۱۱-۰  ار بديبس
  ۲/۵۲  ۱۰۷  ۲۲-۱۲  ستين ينديمکان خوشا

  ۷/۳۰  ۶۳  ۳۳-۲۳  يشتر مثبت تا منفيب
  ۴/۵  ۱۱  ۴۴-۳۴  کنندهيبانيپشتخوب و  طيمح

  
  يريگجهينتبحث و 

 يهارشته يمارستانيب يط آموزشيمحدر مطالعه حاضر، 
 PHEEMبا ابزار  يابيه در ارزياروم يدانشگاه علوم پزشک ياريدست

در مطالعه  شد. يابيارز فراوانبا مشکالت  يط آموزشيک محي
در مورد  کنندگانشرکت، ادراک ۱۳۹۴ان و همکاران در سال يليجل
 عنوانبه يکم تهاجم يهايجراحقات يمرکز تحق يط آموزشيمح

ط نگرش ي) به محدرصد ۲/۶۶نفر ( ۴۵شد که  يابيک واحد ارزي
) درصد ۸/۳۳نفرشان ( ۲۳ يعني هاآنه يو بق يتا منف اندداشتهمثبت 

 يهاافتهيکه با  کردند يابيارز دئالياط يک محيد و در ح يآن را عال
ار يرمعيدر ز هاافتهيمطالعه حاضر ناهمخوان بود. در مطالعه حاضر، 

 ياز نقش فرد) بود ول يمنف ينما(ادراک از استقالل نقش نشانگر 
 درصد ۱/۷۲، ادراک ۱۳۹۴ان و همکاران در سال يليدر مطالعه جل

ا شد که ب يابينقش مثبت ارزدر مورد استقالل  کنندگانشرکت
ار يرمعيدر ز هاافتهيبود. در مطالعه حاضر،  سوناهممطالعه حاضر 
در  ي) بود وليبازآموز ياز به مقداريانگر (نيس نمايادراک از تدر

 درصد ۵/۵۱، ادراک ۱۳۹۴ان و همکاران در سال يليمطالعه جل
 ازنظر ينيد بالي(اسات يس عاليت تدريفيدر مورد ک کنندگانشرکت

 سواهمنکه با مطالعه حاضر  شد يابينمونه و الگو هستند) ارز ييکارا
 يت اجتماعيار ادراک از حمايرمعيدر ز هاافتهيبود. در مطالعه حاضر، 

ان و يليدر مطالعه جل ي. ولباشدي) مستين يگاه مطلوبيانگر (جايب
در  کنندگانشرکتدرصد  ۲/۶۳، ادراک ۱۳۹۴همکاران در سال 

که با مطالعه  ).۱۳( يمنفشد تا  يابيمثبت ارز ياجتماع تيموردحما
  بود.ن حاضر همسو

 ي، رشته ارولوژيتخصص يهارشتهن ياز بدر مطالعه حاضر 
ن يشتريو بن نمره کل يشتريمغز ب ينمره و رشته جراح نيترنييپا

ار را به خود اختصاص داده است. با توجه به ير معينمره در هر سه ز
 بر آموزش است، تالش رگذاريتأثاز عوامل  يکي يط آموزشينکه محيا

در . رسديمبه نظر  يضرور يط آموزشيت محيفيبهبود ک يبرا

 در مطالعه يجراح يدگاه انترن هاياز د PHEEM ليوتحلهيتجز
Zeb محاسبه  ۳۲/۱۳۰± ۳۴/۴۸، نمره کل و همکاران در پاکستان

درصد از کارآموزان از استقالل موجود در طول  ۴/۸۱ن يشد. همچن
س يتدر يهافرصتدرصد از  ۴/۸۸ کهيدرحالبودند  يآموزش راض

 يت اجتماعيحما هاآناز درصد  ۱/۷۲ .ن آموزش راحت بودنديدر ح
در  ه با مطالعه حاضر همسو بود.ک .)۱۴نمودند (د ييتأرا  شدهارائه
اران ي، دستدر مطالعه حاضر يو جراح ين رشته داخليسه بيمقا

ر يدر ز ياران جراحيرا نسبت به دست يط آموزشيمح يداخل
بهتر  يت اجتماعيادراک از استقالل نقش و ادراک از حما يارهايمع

 Vieiraمطالعه  يهاافتهيا بافته ين ينمودند. ا يابيارز ياز گروه جراح
ط يمح ياران گروه داخليکه دست دارد يهمخوان) ۱۵( ليبرزدر 

 يس و استقالل نقش بهتر از گروه جراحيار تدرير معيرا در ز يآموزش
  نمودند. يابيارز

 از مردان ترنييپان زنان ين نمره در بيانگيمدر مطالعه حاضــر 
تر مز در زنان کيار پرسشنامه نير معين نمره در هر سه زيانگيبود. م

و همکاران است  Claphamافته مطالعه ين برخالف ياز مردان بود. ا
ــه آ ن دو جنس وجود داشــته و نمره يتم اختالف بيکه فقط در س

). در مطالعه ۱۶است (ن دو جنس نداشته يب يپرسشنامه تفاوت يکل
ــده در   ن زنان و يب يداريمعنز اختالف ي) ن۱۷( وزلندينانجـام شـ

و همکاران در  Boorوجود نداشته است.  مردان در نمره پرسشنامه
ــنامه در بيب يداريمعنز اختالف يهلند ن ــشـ ن دو ين نمرات پرسـ

انجام شده در  يدر مطالعه مقطع ).۱۸اند (ننمودهجنس را گزارش 
 يانمرهپرسشنامه را با  يهاتميآ درصـد  ۸۰)، مردان ۱۹ا (ياسـترال 

ــتان  .اندکرده يابيبـاالتر از زنان ارز  ــده در عربسـ مطالعه انجام شـ
ــعود ن درک مردان و زنان از يب يداريمعنز اختالف ي) ن۲۰( يصـ

ن نمره يانگيکه م صورتنيبدرا نشـان داده است   يط آموزشـ يمح
 نيآن در زنان کمتر از مردان بوده است. ا يارهايرمعيپرسشنامه و ز
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ل ياز سبک متفاوت زنان در کار و تحص يمسـئله ممکن اسـت ناش  
  اشد.ب

ن سال اراين دستين نمره پرسشنامه در بيانگيمدر مطالعه حاضر 
 ين نمره کليانگين مياران دوم و سوم بود. همچنياول کمتر از دست

کمتر از  ۴اران سال ين دستيآن در ب يارهايرمعيپرسشنامه و ز
ز در يبود. در مطالعه کالفام و همکاران ن ترنييپا يهاسالاران يدست

ر از را بهت ينيط آموزش بالين محيياران سال پايدست )۱۶انگلستان (
. در مطالعه انجام شده در اندنموده يابياران سال باال ارزيدست

مشابه کالفام و همکارانش به دست آمده  ياجهينتز ي) ن۲۰عربستان (
 يهاافتهين يدارد. همچن يجه مطالعه حاضر همخوانياست که با نت

اران يکه دست )،۱۷( لنديوزينم شده در مطالعه حاضر با مطالعه انجا
ز س بهتر ايار تدرير معيو ز يرا در نمره کل يط آموزشيسال باال مح

  ندارد. ي، همخواناندکرده يابين ارزيياران سال پايدست
در مطالعه حاضر، مرکز  يدرمان ين سه مرکز آموزشيدر ب

) و مرکز ۲۰/۸۲ن نمره (نمره کل= يانگين ميشتريع) ب( دالشهدايس
ن نمره را داشتند. در ي) کمتر۰۴/۶۶(نمره کل=  يد مطهريشه

 در بازه ياساس مراکز آموزشبر  ين نمره کليانگيمطالعه حاضر م
از  ۲۰۰۹ز در سال يو همکاران ن Leunisبود.  ۲۰/۸۲- ۰۴/۶۶

PHEEM هلند  يهامارستانيب يط آموزشيمح يابيارز يبرا
) يار داخليدست ۸۰۰مارستان (يب ۵۳استفاده کردند که از مجموع 

ج ي) را گزارش نمودند و از نتا۱۰۳-۷۶(بازه  ۱۰۵ن نمره يانگيم
ت يفيک يو ارتقا يآموزش يهامارستانيبشرفت يپ يمطالعه خود برا

شنهاد دادند که از ياستفاده کردند و پ هاآناران در يدست يآموزش
ردد گن استفاده يمدرس يت آموزشيفيک يبررس يبرا ن پرسشنامهيا
 يرشتهن را وابسته به يانگين مي). بعالوه آنان تفاوت در ا۲۱(

 دانستند. يموردبررسو مکان  يتخصص
اران و يدست يباال يبارکارن مطالعه يا ييموانع اجرا ازجمله

ن ين مشکل در بيبود. ا ل پرسشنامهيتکم يبرا ينداشتن وقت کاف
 و استرس يمان که فشار کاريو زنان و زا يجراح يهارشتهاران يدست
ه شد با مراجعات متعدد ب ي، بارزتر بود. سعکننديمرا تجربه  ييباال
 ين مشکل تا حدوديا يون، اتاق عمل و گزارشات صبحگاهيپاو

 انجام شد يطرح به نحو ياجرا يزيربرنامهن يهمچن برطرف گردد.
  نباشد. زمانهماران يدست يکه با امتحانات ارتقا

سنجش  يمناسب برا ينکه با داشتن شاخصيا يکل يريگجهينت 
با شناخت از  توانيم يمارستانيب يآموزش يهاطيمحعملکرد 

 يبرا يياجرا يافتن راهکارهاي، در يدات رو در رويو تهد هافرصت
ش تال مؤثر هاقوتت يو حفظ و تقو هاضعفدر کاستن از  يزيربرنامه

 يبرا يکاف ييايو پا يياز روا PHEEMپرسشنامه  يکرد. نسخه فارس
برخوردار است و  يمارستانيب ينيآموزش بال يهاطيمح يابيارز
رفته بکار گ الذکرفوق يهاطيمح يابيارز يدر کل کشور برا توانديم

ا يکه نمره باال  ييهاطهيحدر  يفيمطالعه ک شوديم شنهاديپشود. 
انجام شود چون مغز  يو جراح يمثل رشته ارولوژ اندداشتهن ييپا
 يط آموزشيو بهبود ارتقاء مح مؤثرتواند در استخراج عوامل يم

ه کشور توج يدر نظام آموزش پزشک کهييازآنجاباشد.  کنندهکمک
 يهداشتب يتبعات درمان هياست، و کل يضرور يت امريفيشتر به کيب

، باشديمان آموزش يبر عهده متول آموختگاندانش يو ناکارآمد
ش دهد يت آموزش را افزايفيکه ک يافتن راهين ضرورت يبنابرا

ت يفيمستمر ک يابيشود ارزيشنهاد مين راستا پي. در اشوديمروشن 
ت يفيک يدر ارتقا ياساس يهاگامانجام شود چون از  يط آموزشيمح
  .شوديمزش محسوب آمو

  

  يتشکر و قدردان
ارشــد  يکارشــناســ يينامه دانشــجوانيحاصــل پا ن پژوهشيا
 ياسالم آزاددر دانشگاه است که  سـنده دوم ينو يدرسـ  يزيربرنامه

ب يتصو IR.IAU.URMIA.REC.1399.051با کد اخالق  هياروم
 خود را از يپژوهشگر مراتب سپاس و قدردان لهيوسنيبد .شده است

 پژوهش يهانمونه نين دانشگاه و همچنيا يمعاونت محترم پژوهش
  .دينمايمجهت همکاري در اجراي پژوهش ابراز 

  
د که نينمايح ميسـندگان تصر ينو لهيوسـ نيبد تضـاد منافع: 

  در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد. يتضاد منافع گونهچيه
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Abstract 
Background & Aims: Assessing learners' perceptions of the educational environment and using its 
results to improve the quality of the educational environment is always considered by those involved in 
the designing, implementing, and evaluating curricula. Clinical education environments are of special 
importance due to their unique and complex features and the present descriptive study has been 
conducted with the aim of determining the status of hospital education environment in Urmia 
educational and medical centers from the perspective of medical residents in 2020. 
Materials & Methods: This descriptive cross-sectional study was performed using the PHEEM standard 
questionnaire to evaluate the clinical education environment. The questionnaire was given to all 
residents who had experienced the training environment for at least six months. 205 first to fourth-year 
residents of all fields in Urmia University of Medical Sciences completed the questionnaire. This 
questionnaire consists of 40 questions that assess the three areas of perception of teaching, role 
independence, and social support of residents. The statistical analysis were performed using SPSS 16 
software. 
Results: Based on the findings, out of 205 subjects who completed the questionnaire, 99 were female 
(48.3%) and 106 were male (51.7%) with a mean age of 33.08 ± 5.41 years. The mean and standard 
deviation of the sub-criteria of perception of role independence, perception of teaching and perception 
of social support were 25.77 ± 9.62, 24.72 ± 11.93, and 20.35 ± 7.18, respectively. The average total 
score of the questionnaire was 70.27 ± 83. The results also indicated a significant relationship between 
the variable of the total score of the questionnaire and the specialty of students (p <0.05). However, 
there is no significant relationship between the total score variable with the variables of gender, degree, 
and hospital (p > 0.05). 
Conclusions: According to the results, the clinical education environment of residency in educational-
medical centers of Urmia city needs to be improved and promoted and requires the attention of medical 
education managers. As there are opportunities to improve the learning environment, it is recommended 
to pay attention to the expectations of the residents. Perhaps one of the most important steps to improve 
educational conditions is to conduct such studies with a higher sample size in other educational and 
medical centers in the country. 
Keywords: Education, Environment, Postgraduate, residents, PHEEM 
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