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مناسب  تیفیعهده دارند. ک هب سالمت هیاول یها ه مراقبتیجهت ارا یپزشک رشته انیدر آموزش دانشجورا  یاساس ینقش ،یاجتماع یپزشک یها بخش زمینه و هدف:

خدمات  تیفیک یبا هدف بررسحاضر  پژوهش. کند ایفا میسالمت جامعه  یحفظ و ارتقا یه خدمات اثربخش برایدر ارارا  ینقش مهم ،ها بخش نیآموزش در ا

 کارورزان و کارآموزان انجام شد. دگاهیکرمان از د یاجتماع یبخش پزشک یآموزش

 یبخش پزشک یکارآموز ای یدوره کارورز 1395که در سال  یپزشک رشته انی. تمام دانشجوانجام گرفت یلیتحل -یفیصورت توصه ب یمطالعه مقطع نیا کار: روش

 SERVQUAL تیفینامه سنجش ک پرسش به وسیلهها  وارد مطالعه شدند. داده یسرشمار ه روشب ،گذراندند میکرمان  یدانشگاه علوم پزشک را در خود یاجتماع

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت Pearson یهمبستگ بیو ضر Independent t ،Paired t، t یها آزمونو سپس با استفاده از  گردید آوری جمع

 درصد 43 و یکارآموز دورهنفر( در  139درصد ) 57نفر( پسر بودند.  102درصد ) 8/41نفر( دختر و  142درصد ) 2/58کننده در مطالعه،  شرکت نمونه 244از  ها: افتهی

بود انتظارات  مرهاز نکمتر  یدار یطور معنه ب یآموزش تیفینمره ادراک در هر پنج بعد ک نیانگیم ،انیدانشجو دگاهیکردند. از د یم لیتحص ینفر( در دوره کارورز 105)

آن در  نی( و کمتر-86/0) ییدر بعد پاسخگو تیفیک مقدار شکاف نیشتریب(. P < 001/0) باشد یابعاد م همه در یخدمات آموزش تیفیک یکه نشان دهنده شکاف منف

 تیدرصد مطلوب نیشتریب .درصد بود 84 ،انیدانشجو دگاهیاز د یاجتماع یبخش پزشک یخدمات آموزش تیفیک تی( وجود داشت. درصد مطلوب-59/0) نیبعد تضم

مثبت و  ی. همبستگمشاهده گردید( درصد 6/79) ییآن در بعد پاسخگو نکمتری و( درصد 1/86) همدلی و درصد( 4/86) نیدر ابعاد تضم بیترته خدمات ب تیفیک

 یهمبستگ بی)ضر نیو تضم یکیزیابعاد ف به یهمبستگ زانیم نیکمتر (.P<  001/0) وجود داشت ابعاد مختلف یخدمات آموزش تیفینمرات ادراک ک نبی یدار یمعن

 .اختصاص یافت( 708/0 یبستگهم بی)ضر نیو تضم یابعاد همدل به یهمبستگ نیشتری( و ب486/0

 یمانند اصالح محتوا یباشد. موارد یم تیفیبهبود ک یبرا یزیر برنامه ازمندین کهوجود داشت  ی، شکاف منفیخدمات آموزش تیفیگانه ک تمام ابعاد پنج در: یریگ جهینت

روز نمودن امکانات  و به یآموزش یزیر در برنامه انیشتر دانشجویمشارکت ب ،یآموزش یها و بازار کار، اصالح روش ندهیها با مشاغل آ و متناسب نمودن آموزش یآموزش

 .ردیمورد توجه قرار گ آموزش تیفیکی ارتقا یها در برنامه یشترید با ضرورت بیبا ،یآموزش

 یپزشک انیدانشجو ،یاجتماع یبخش پزشک ت،یفیسنجش ک ،یخدمات آموزش تیفیک ت،یفی: کها کلید واژه
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 مقدمه
 کشورها، همه در سالمت خدمات هیارا نظام یاصل اهداف

 حال در سالمت یازهاین به پاسخ و جامعه سالمت سطح یارتقا

 پزشکان جمله از سالمت نظام یانسان منابع باشد. یم ها آن رییتغ

 به دنیرس جهت در بتوانند که شوند داده آموزش ینحو به دیبا

 بر عالوه دیبا ،تاراس نیا در (.1) باشندثر ؤم اهداف نیا

 یپزشکرشته  انیدانشجو به ها، مارستانیب در یسنت یها آموزش

 هیارا ییتوانا تا شود داده جامعه بر یمبتن یها آموزش

 هیاول یها مراقبت ژهیوه ب افتهی ادغام یسالمت یها مراقبت

 یابیارز و اجرا ،یزیر برنامه سالمت، میت تیریمد سالمت،

 یابیدست یبرا کردیرو نیربهت باشند. داشته را متسال یها برنامه

 (.2، 3) است محور جامعه آموزش کردیرو ،ها ییتوانا نیا به

 ،نگر جامعه آموزش کردیرو با اجتماعی پزشکی یها بخش

 های مهارت و نگرش دانش، توسعه و ایجاد در یمهم نقش

 را ها آن و کنند ایفا می یپزشک رشته انیدانشجو محور سالمت

 نظام اول سطح در سالمت خدمات تیریمد و یهارا برای

 هیارا اول سطح که نیا به توجه با (.4) سازند می آماده سالمت

 کشور در سالمت نظام بخش نیتر یاساس ،سالمت خدمات

 تواند یم ،دینما هیارا را یمناسب خدمات که یصورت در ؛است

 دهد. کاهش یریچشمگ حد تا را جامعه سالمت مشکالت

 یپزشک یها بخش در نگر جامعه پزشکی زشوآم برنامه فهد

 هیارا نظام با انیدانشجو مستقیم ارتباط و مشارکت ،یاجتماع

 یمختلف یها مهارت تا است کشور تسالم هیاول یها مراقبت

 جامعه، و افراد سالمت یازهاین یابیارز جامعه، با ارتباط مانند

و  المتس هیاول خدمات هیارا سالمت، مشکالت تیریمد

 آموزش یپزشک رشته انیدانشجو به را بهداشتی تیم مدیریت

 (.3، 5) دهد

 یارتقا و حفظ در یاساس ینقش یپزشک رشته انیدانشجو

کنند.  ایفا می جامعه در سالمت خدمات تیریمد و سالمت

 ارتباط سالمت نظام در خدمات هیارا تیوضع بنابراین،

دیگر،  طرف از (.5) دارد ها آن آموزش تیفیک با یمیمستق

 هر تیموفق و رشد در یمهم عامل ،خدمات هیارا تیفیک

  لهأمسیک  عنوانه ب و تاس سالمت نظام جمله از سازمان

 کنترل بنابراین، .ردیگ قرار توجه مورد دیبا ،ثرؤم و یراهبرد

 ،آموزش بخش جمله از بخش هر در شده یهارا خدمات تیفیک

 (.6، 7) باشد یم آن شاثربخ تیریمد در یاساس موارد از یکی

 و ها یژگیو اساس بر خدمات تیفیک ،یسنت یکردهایرو در

 یها نگرش در اما ،شد یم فیتعر کاالها ای خدمات مشخصات

 گرفته نظر در یمشتر یتقاضاها نمودن برآورده ت،یفیک د،یجد

 سهیمقا با خدمات کنندگان افتیدر ای انیمشتر و شود یم

 ماتخد تیفیک شده، افتیدر اتخدم از خود ادراک و انتظارات

 است عبارت خدمات تیفیک ،نیبنابرا .(8) ندینما یم یابیارز را

 شده هیارا خدمات از یمشتر انتظارات و ادراک نیب فاصله از

 نیتر مهمجمله  از ،انیمشتر دگاهید از خدمات یابیارز باشد. یم

 ستمیس در (.8، 9) است خدمات تیفیکی ارتقا در مراحل

 و درست درک دیبا ،ها سازمان ریسا مانند زین یلعا آموزش

 ها آن نیتر مهم که خود انیمشتر انتظارات و ازهاین از یا نانهیب واقع

 به یثرؤم نحوه به بتواند تا باشد داشته وجود ،هستند انیدانشجو

 (.10) دهد پاسخ انتظارات و ازهاین نیا

 اکادر و انتظارات نیب اختالف زانیم که ییکردهایرو در

 سطح اگر ،شود یم ارزیابی شده هیارا خدمات به راجع انیمشتر

 دهنده نشان ،باشد کمتر ادراک از شده هیارا خدمات از انتظارات

 سطح ،شکاف زانیم ،گرید عبارته ب است. خدمات نییپا تیفیک

 ادراک اگر (.11) دهد یم شانن را خدمات از انیمشتر یتینارضا

 ،باشد شتریب او انتظارات از دهش هیارا خدمات به راجع یمشتر

 است شده برآورده یخوبه ب یمشتر انتظارات که بیانگر آن است

 (.8) باشد یم مناسب خدمات تیفیک و

 تیفیک خصوص در یمختلف مطالعات ما کشور در

 در اگرچه است. صورت گرفته ینیبال و ینظر یها آموزش

 گزارش یآموزش خدمات تیفیک شکاف تحقیقات نیا بیشتر

 خدمات تیفیک مختلف ابعاد در شکاف زانیم اما ،است شده

 مورد در یاندک های پژوهش دیگر، طرف از است. بوده متفاوت

 یپزشک یاه بخش در یپزشکرشته  انیدانشجو آموزش تیفیک

 آموزش تیاهم به توجه با (.5، 7، 3-13) دارد وجود یاجتماع
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 یها مهارت و دانش با را انیدانشجو که جامعه بر یمبتن

 آماده جوامع و افراد سالمت یازهاین به پاسخ جهت یضرور

 خدمات تیفیک یابیارز منظور به حاضر مطالعه ،دینما یم

 انیدانشجو دگاهید از یاجتماع یپزشک بخش در یآموزش

 آن جینتا تا دیگرد یطراح یکارورز و یکارآموزهای  دوره

 یآموزش خدمات تیفیک یارتقا جهت در یزیر برنامه یبرا

 .باشد کننده کمک

 

 کار روش
 255بود و در آن  یلیتحل -یفیتوص پژوهش از نوع نیا

 از که کرمان یپزشک علوم دانشگاه یپزشکرشته  یدانشجو

 را یکارورز و یکارآموز دوره 1395 سال اسفند تا نیفرورد

 یسرشمار روش به گذراندند، می یاجتماع یپزشک بخش در

 ودانشج موقت انتقال ای بودن مهمان گرفتند. قرار یبررس مورد

در نظر  مطالعه از خروج اریمع به عنوان ،ها دانشگاه ریسا از

 از استفاده با یآموزش خدمات تیفیکی ها داده .گرفته شد

  .گردید یآور جمع SERVQUAL تیفیک سنجش نامه پرسش

 و هلأت تیوضع ،یتجنس سن، شامل کیدموگراف یرهایمتغ

 .ثبت شد زین (یکارورز ای ی)کارآموز یلیتحص مقطع

 و یکارورز ای یکارآموز دوره اتمام از بعد ماه هر نامه پرسش

 انیدانشجو به مطالعه اهداف خصوص در حیتوض از پس

 نظر از شد. یم لیتکم ها آن توسط فایخودا صورته ب و لیتحو

 شماره و یخانوادگ نام نام، بدون نامه پرسش ،یاخالق مالحظات

 تحقیق در شرکت قبول ای رد یبرا انیجودانش و بود ییدانشجو

 داشتند. کامل اریاخت

 کرمان یپزشک علوم دانشگاه اخالق تهیکم توسط مطالعه

 تأیید مورد( IR.KMU.AH.REC.1396.1590 اخالق کدبا )

 ت.گرف قرار

 بعد پنج شامل SERVQUAL خدمات تیفیک نامه پرسش

 نندما خدمات هیارا طیمح یکیزیف یفضا و طی)شرا یکیزیف

 نانیاطم ،(یارتباط یها کانال و کارکنان زات،یتجه الت،یتسه

 که یطور به ؛اعتماد قابل و مطمئن یشکل به خدمات )انجام

 یهمکار به لی)تما ییپاسخگو ،شود( نیتأم یمشتر انتظارات

 در کارکنان ییتوانا و یستگی)شا نیتضم، (یمشتر به کمک و

و  سازمان( به نسبت یمشتر نانیاطم و اعتماد حس یالقا

 یطور به انیمشتر به کارکنان تعهد و تعلق )احساس یهمدل

 یبرا و کند یم درک را ها آن سازمان که شوند قانع انیمشتر که

 نیا ییایپا و ییروا (.8، 12، 13)باشد  یم( هستند مهم سازمان

 در یعال آموزش یآموزش خدمات تیفیک سنجش جهت ابزار

 .(7، 11) است شده تأیید رانیا

تشکیل شده است  الؤس 24 از SERVQUAL نامه پرسش

 از ادراک و انتظارات کرت،یل یا درجه پنج فیط اساس بر که

 اریبس تا کم اریبس یها پاسخ انتظارت ی)برا خدمات تیوضع

را  خوب( یلیخ تا بد یلیخ یها پاسخ نیز ادراک یبرا و ادیز

 یها پاسخ به .دهد مورد سنجش قرار می انیدانشجو توسط

 یلیخ تا بد یلیخ یها خپاس زین و ادیز اریبس تا کم اریبس

 االتؤس نمرات نیانگیم سپس شد. داده 5تا  1رات نم خوب،

 انتظارات و ادراک نمره عنوانه ب بعد هر در انتظارات و اکادر

 ،انتظارات نمره از ادراک نمره تفاضل با .گردید منظور بعد آن

 .شد محاسبه بعد هر در یآموزش خدمات تیفیک شکاف نمره

 که است آن دهنده نشان ماتخد تیفیک شکاف مثبت نمره

 از شتریب یآموزش خدمات تیفیک از شده درک تیوضع

 تیوضع که است آن از یحاک یمنف نمره و است انتظارات

 انتظار حد از تر نییپا شده هیارا یآموزش خدمات تیفیک

 انتظارت رهنم نمودن میتقس از ،بعد هر در ،نیهمچن .باشد می

 درصد ،100 عدد در حاصل کردن ضرب و اکادر نمره بر

 گردید. محاسبه خدمات تیفیک تیمطلوب

 و جدول درصد، از ،یفیتوص صورته ب جینتا هیارا جهت

 بر مختلف ابعاد نمرات نیانگیم سهیمقا شد. استفاده نمودار

استفاده از  با یلیتحص مقطع و هلأت تیوضع ،یتجنس حسب

 بعد هر در ادراک و انتظارات سهیمقا ،Independent t آزمون

 کی با ادراک و انتظارات سهیمقا ،Paired t آزموناستفاده از  با

 ابعاد نمرات نیانگیم سهیمقا ،t آزمون استفاده از با ثابت مقدار

 ابعاد طتباار نییتع و ANOVA استفاده از آزمون با مختلف
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 انجام Pearson یهمبستگ بیضربا استفاده از  نیز مختلف

 22 نسخه SPSS افزار نرم در یآور جمع از پس ها داده شد.

(version 22, IBM Corporation, Armonk, NY مورد )

 سطحبه عنوان  P < 05/0 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 .شد گرفته نظر در یدار یمعن

 

 ها یافته
 اسفند تا نیفرورد از که یپزشک رشته یدانشجو 255 از

 بخش در را خود یکارورز و یکارآموز ورهد 1395 سال

 عدم علته ب نفر 11 ،گذراندند می کرمان یاجتماع یپزشک

 از نامه پرسش ناقص لیتکم ای و مطالعه در شرکت به لیتما

 244 از درصد(. 7/95 یپاسخده زانی)م شدند خارج پژوهش

 درصد 8/41 و دختر نفر( 142) درصد 2/58 کننده، شرکت

 یکارآموز دوره در نفر( 139) درصد 57 دند.بو پسر نفر( 102)

 کردند. یم لیتحص یکارورز دوره در نفر( 105) درصد 43 و

 نیانگیم بودند. هلأمت هیبق و مجرد نفر( 189) درصد 5/77

 بود. الس 3/24 ± 8/1 کنندگان ی مشارکتسن

 نیشتریب (33/4 نمره نیانگی)م نیتضم بعد ها، بر اساس یافته

 نمرات نیانگیم نیکمتر (02/4 نمره نیانگی)م یکیزیف بعد و

 نیانگیم .به خود اختصاص دادند را آموزش تیفیک انتظارات

 دهنده نشان 4 )مقدار 4 از شتریب بعد پنج هر در انتظارات نمره

 اختالف ،(P = 066/0) یکیزیف بعد جزه ب و بود (ادیز تیاهم

 .(P < 001/0)وجود داشت  ابعاد ریسا در یدار یمعن یآمار

 تیفیک انتظارات نمره نیانگیماری بین  د تفاوت معنیهمچنین، 

 تیفیک مختلف بعد پنجهر  در انیدانشجو دگاهید از آموزش

 و ی)کارآموز یلیتحص مقطع و یتجنس حسب بر آموزش

 (.P > 050/0)مشاهده نشد  (یکارورز

به آموزش  تیفینمرات ادراک ککمترین و بیشترین میانگین 

 و یکیزیف ابعاد و (74/3 نمره نیانگیمبا ) نیضمت بعدترتیب به 

 سهیمقا اختصاص یافت. (36/3 اتنمر  نیانگیم با) ییپاسخگو

 بعد پنج هر در یآموزش خدمات تیفیک از ادراک نمره نیانگیم

 خدمات تیفیک متوسط تیوضع حاکی از 3 )نمره 3 مقدار با

 (.P < 001/0) داد نشان را یدار یمعن یآمار اختالف ،(یآموزش

 دوره انیدانشجو در ،نانیاطم بعد در ادراک نمره نیانگیم

دانشجویان  از یدار یطور معنه ب (70/3میانگین نمره ) یکارآموز

 اما ،(P =020/0) بود شتریب (51/3میانگین نمره )زی کاروردوره 

 یلیتحص مقطع حسب بر یدار یمعن اختالف ،گرید بعد چهار در

 نیانگیم ی بیندار یمعن یآمار تفاوتهمچنین،  نداشت. وجود

 مشاهده نشد یتجنس حسب بر مختلف ابعاد در ادراک نمره

(050/0 < P.) 

 بعد پنج هر در ادراک نمره نیانگیم ،انیدانشجو دگاهید از

 بود کمتر یدار یمعن طوره ب انتظارات نمره از یآموزش تیفیک

 هیکل در یآموزش خدمات تیفیک یمنف شکاف دهنده نشان که

 ییپاسخگو بعد در تیفیک شکاف نیشتریب باشد. یم ادابع

 داشت. دوجو (-59/0) نیتضم بعد در آن نیکمتر و (-86/0)

 بخش در یآموزش خدمات تیفیک ادراک یکل نمره ،نیهمچن

 یدار یمعن طوره ب انتظارات یکل نمره از یاجتماع پزشکی

  (.1 )جدول بود کمتر

 
 انیدانشجو دگاهید از یاجتماع یپزشک بخش آموزش تیفیک نمرات اراتانتظ و ادراک نمرات نیانگیم: 1 جدول

 بعد
 اختالف مقدار انتظارات ادراک

P 
 میانگین معیار انحراف ± میانگین معیار انحراف ± میانگین

 < 001/0 -66/0 40/20 ± 65/0 30/36 ± 63/0 فیزیکی

 < 001/0 -65/0 40/27 ± 58/0 30/62 ± 65/0 اطمینان

 < 001/0 -86/0 40/22 ± 63/0 30/36 ± 76/0 ییپاسخگو

 < 001/0 -60/0 40/31 ± 61/0 30/71 ± 62/0 همدلی

 < 001/0 -59/0 40/33 ± 62/0 30/74 ± 64/0 تضمین

 < 001/0 -68/0 40/25 ± 54/0 30/57 ± 55/0 کلی نمره
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 و تیجنس حسب بر خدمات تیفیک شکاف نمرات نیانگیم

 از کدام چیه دررا  یدار یمعن یمارآ اختالف ،یلیتحص مقطع

 (.P > 050/0) نشان نداد ابعاد

 یپزشک بخش یآموزش خدمات تیفیک تیمطلوب درصد

 به دست آمد. درصد 84 ،انیدانشجو دگاهید از یاجتماع

 ابعاد به بیترته ب خدمات تیفیک تیمطلوب درصد نیشتریب

 آن نکمتری و درصد( 1/86) همدلی و (درصد 4/86) نیتضم

 .(1شکل ) یافتاختصاص  (درصد 6/79) ییپاسخگو بعد هب

 خدمات تیفیک ادراک نمرات نیب ها نشان داد که یافته

 وجود یدار یمعنو  مثبت یهمبستگ مختلف، ابعاد یآموزش

 نیتضم و یکیزیف ابعاد نیب یهمبستگ زانیم نیکمتر داشت.

 ابعاد نیب یهمبستگ نیشتریب و (486/0 یهمبستگ بی)ضر

 مشاهده گردید (708/0 یهمبستگ بی)ضر نیتضم و یهمدل

 .(2 )جدول
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 دانشجویان دیدگاه از مختلف ابعاد در اجتماعی پزشکی بخش آموزشی خدمات کیفیت م لوبیت درصد .1شکل 

 
 اجتماعی پزشکی بخش در آموزشی خدمات کیفیت مختلف ابعاد بین همبستگی ضریب :2 جدول

 تضمین همدلی پاسخگویی اطمینان بعد

 *486/0 *493/0 *495/0 *527/0 فیزیکی

 *620/0 *674/0 *692/0 1 اطمینان

 *640/0 *561/0 1  پاسخگویی

 708/0 1   همدلی

*001/0 > P 
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 ن،یتضم ابعاد های آیتم تمام یبرا ادراک نمره نیانگیم

 نیگانیم از یدار یمعن طوره ب نانیاطم و یهمدل ،ییپاسخگو

ها  مآیت تمام در که یطوره ب؛ بود کمتر ها آن انتظارات نمره

 بعد در داشت. وجود یآموزش خدمات تیفیک یمنف شکاف

 نمره با انتظارات نمره نیانگیم بین یدار یمعن اختالف ،یکیزیف

 «کارکنان و استادان یا حرفه و آراسته ظاهر» آیتم در ادراک

 و دار یمعن تفاوت بعد نیا های آیتم ریسا در اما مشاهده نشد،

 (.3 )جدول داشت وجود خدمات تیفیک در یمنف شکاف

 و آراسته ظاهر»آیتم  ،یکیزیف بعد در ان،یدانشجو دگاهید از

 درصد نیشتربی (درصد 2/102)« کارکنان و استادان یا حرفه

« روز به و مناسب یآموزش کمک لیوسا وجود» و تیمطلوب

  .کسب نمود را تیمطلوب درجه نکمتری نیز (درصد 2/72)

 درک قابل وهیش به یدرس مطالب هیارا»آیتم  نان،یاطم بعد در

 به یدرس مطالب هیارا» و (درصد 0/88)« انیدانشجو یبرا

 و نیشتریب بترتی به (درصد 0/80) «هم با مرتبط و منظم شکل

  .به خود اختصاص داد را خدمات تیمطلوب درجه نیکمتر

 برای دانشجو به مناسب طالعاتیم منابع هیارا» های آیتم

 دانشجویان دسترسی سهولت» و (درصد 8/91) «بیشتر مطالعه

 درباره هاپیشنهاد و نظرات انتقال برای آموزش مدیریت به

 نیکمتر و نیشتریب ترتیب به (درصد 9/76)« آموزشی مسایل

  .کسب کرد را ییپاسخگو بعد در خدمات تیمطلوب درصد

 با استاد احترام با توأم رفتار» های آیتم ،یهمدل بعد در

 مواجهه در استادان پذیری انعطاف» و (درصد 7/95)« دانشجو

« بیاید پیش است ممکن دانشجو هر برای که خاصی شرایط با

 را تیطلوبم درجه نیکمتر و نیشتریب بترتی به (درصد 1/74)

  .به دست آورد

 دانش از تاداناس برخورداری»آیتم  ن،یتضم بعد در

 و تیمطلوب درصد نیشتربی (درصد 1/95)« کافی یتخصص

 های آموزش هیارا با آینده شغل برای دانشجویان نمودن آماده»

 درصد نکمتری (درصد 7/76)« مناسب عملی و نظری الزم

 (.3 )جدول داشت را خدمات تیمطلوب

 

 یاجتماع یپزشک بخش در یآموزش خدمات تیفیک ابعاد مختلف یها مآیت در خدمات تیفیک تیمطلوب درصد و و ادراک و انتظارات نمرات نیانگیم :3 جدول

 کرمان یپزشک علوم دانشگاه

 درصد

 تبیمطلو

P شکاف 

 خدمات

 بعد )گویه(آیتم  انتظارات ادراک

 ± میانگین

 معیار انحراف

 ± میانگین

 معیار انحراف

 فیزیکی .است برخوردار ظاهری جذابیت از فیزیکی فضای و تسهیالت 83/3 ± 87/0 33/3 ± 86/0 -0/5 < 001/0 9/86

 .باشد می پیشرفته و مداکار تجهیزات و آموزشی کمک مواد 14/4 ± 79/0 99/2 ± 98/0 -15/1 < 001/0 2/72

 .دارند ای حرفه و آراسته ظاهری کارکنان و استادان 99/3 ± 91/0 08/4 ± 79/0 09/0 110/0 2/102

 .است برخوردار ظاهری جذابیت از آموزش در استفاده مورد وسایل 14/4 ± 82/0 05/3 ± 96/0 -09/1 < 001/0 6/73

 اطمینان .دارند آسان دسترسی مطالعاتی منابع به دانشجویان 31/4 ± 81/0 71/3 ± 92/0 -60/0 < 001/0 0/86

 یکدیگر با تبطیمر و منظم شکل به کالس جلسه هر درسی مطالب 31/4 ± 84/0 45/3 ± 06/1 -86/0 < 001/0 0/80

 .شود می هیارا

 عملی های فعالیت یا تکالیف ارزشیابی نتیجه از را دانشجو استادان 01/4 ± 76/0 40/3 ± 88/0 -61/0 < 001/0 7/84

 .سازند می آگاه شده انجام

 انجام ،است داده وعده خود که زمانی در استاد توسط ها فعالیت 18/4 ± 67/0 53/3 ± 99/0 -65/0 < 001/0 4/84

 .شود می

 .شود می هیارا دانشجو به درک قابل شیوه به مطالب 43/4 ± 74/0 90/3 ± 82/0 -53/0 < 001/0 0/88

 .شود می بهتر نمره کسب به موفق بیشتر، تالش صورت در دانشجو 28/4 ± 74/0 67/3 ± 99/0 -61/0 < 001/0 7/85
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 بیشتر مطالعه برای دانشجویان به را مناسبی مطالعاتی منابع ستادا 03/4 ± 93/0 70/3 ± 88/0 -33/0 < 001/0 8/91

 .کند می معرفی

 پاسخگویی

 .هستند دسترس در دانشجو نیاز هنگام بهان مشاور و راهنما استاد 26/4 ± 73/0 41/3 ± 99/0 -85/0 < 001/0 0/80

 لیمسا درباره خودهای پیشنهاد و ظراتن انتقال برای دانشجویان 26/4 ± 75/0 28/3 ± 00/1 -98/0 < 001/0 9/76

 .دارند دسترسی بخشن والؤمس به آموزشی

 در آموزشی لیمسا درباره دانشجویانهای پیشنهاد و نظرات 34/4 ± 80/0 09/3 ± 05/1 -25/1 < 001/0 8/89

 .شود می اعمال آموزشی های برنامه

 همدلی .شود می داده درس با مرتبط و متناسب تکالیف ندانشجویا به 95/3 ± 87/0 50/3 ± 85/0 -45/0 < 001/0 6/88

 پیش دانشجو برای است ممکن که شرایطی با ههمواج در استادان 41/4 ± 71/0 27/3 ± 09/1 -14/1 < 001/0 1/74

 .دارند پذیری انعطاف، آید

 .باشد می مناسب ها کالس برگزاری زمان 21/4 ± 85/0 56/3 ± 02/1 -65/0 < 001/0 5/84

 .است احترام با مأتو آموزشی محیط دانشجودر با استادان رفتار 45/4 ± 71/0 98/3 ± 97/0 -47/0 < 001/0 7/95

 .است احترام با مأتو و مناسب بهداشتبخش  کارکنان برخورد 48/4 ± 72/0 29/4 ± 76/0 -19/0 < 001/0 4/89

 تضمین .ندهست برخوردار کافی تخصصی دانش زااستادان  54/4 ± 70/0 32/4 ± 81/0 -22/0 < 001/0 1/95

 کالس در درس موضوع درباره نظر تبادل طریق از بهتر یادگیری 34/4 ± 77/0 85/3 ± 91/0 -49/0 < 001/0 7/88

 .شود می انجام استادان توسط

 آینده شغل رایب عملی و نظری های آموزش به توجه با دانشجویان 43/4 ± 74/0 40/3 ± 00/1 1.03- < 001/0 7/76

 .کنند می کسب آمادگی

 کالس از خارج دانشجو برای مطالب توضیح و پاسخ برایاستادان  16/4 ± 87/0 58/3 ± 91/0 -58/0 < 001/0 0/86

 .دنده می اختصاص وقت

 دانشجویان تخصصی آگاهی افزایش برای کافی مطالعاتی منابع 22/4 ± 81/0 54/3 ± 90/0 -58/0 < 001/0 8/83

 .دارد وجود

 

 گیری نتیجه و بحث
 یکیزیف و نیتضم ابعاد که دهد می نشان حاضر مطالعه جینتا

 تیفیک انتظارات نمرات نیانگیم نیکمتر و نیشتریب بیترت به

 یها دانشگاه در شده انجام یها یبررس در .دارند را آموزش

 از را انتظار مورد نمره نیشتریب نیتضم بعد زین یپزشک علوم

 نظر از نیمتض بعد ،نیبنابرا .است نموده کسب انیانشجود نظر

 گردد محسوب می آموزش تیفیک جزء نیتر مهم ،انیدانشجو

 تیقابل و یستگیشا انگریب بعداین  (.6، 7، 10، 11، 14)

 به نسبت نانیاطم و اعتماد حس جادیا در سازمان کی کارکنان

 نیا دهنده لیتشک یها آیتم به توجه با (.8) باشد می سازمان آن

 و بحث کانام مناسب، یتخصص دانش با استادانی وجود بعد،

 یعمل یها آموزش هیارا کالس، از خارج و داخل در نظر تبادل

 منابع وجود و انیدانشجو ندهیآ شغل با متناسب ینظر و

جمله  از تخصصی، آگاهی افزایش برای یکاف یمطالعات

  (.12، 13)رود  به شمار می آموزش تیفیک یها جنبه نیتر مهم

 نشان یکیزیف بعد در انتظارات نمره نیانگیم بودن کمتر

 یآموزش جو و ها روش محتوا، ،انیدانشجو نظر ازکه  دهد یم

 یکیزیف یفضا و التیتسه امکانات، وجود به نسبت مناسب

 یها روش ران،یا در یمختلف مطالعات در .ددار یشتریب تیاهم

 استادان توسط یکاف وقت اختصاص عدم و نامناسب یآموزش

 نیتر مهم عنوانه ب ،شده یهارا یها آموزش نبودن یکاربرد و
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 از یحاک که در نظر گرفته شد یآموزش مشکالت یها جنبه

 (.3، 4، 15)باشد  می انیدانشجو نظر از ها آن تیاهم

 نیانگیم از ادراک نمره نیگنایم تحقیق حاضر، جینتابر اساس 

 .بود کمتر یآموزش خدمات تیفیک بعد پنج هر در انتظارات نمره

 قم ،(16) رازیش(، 15گیالن ) ،(14) هرمزگان در ها یبررس جینتا

 تیفیک در یمنف شکاف زین (10) هیمرواو  (11) زیتبر، (17)

 جینتا با که دهد می نشان را بعد پنج هر در یآموزش خدمات

 ونانی (،18) لندیتا در ها پژوهش داشت. یهمخوانحاضر  العهمط

 گزارش را یمشابه جینتا زین (20) نیهرزگو و یبوسن و( 19)

 نمودن برآورده ت،یفیک به دیجد یها نگرش در ند.ودنم

 تیفیک یاصل یها جنبهجمله  از ،انیمشتر انتظارات و ها خواسته

 (.9، 14)رود  به شمار می شده هیارا خدمات

 در یعال آموزش نظام یاصل انیمشتر از انیدانشجو

 تیفیک سنجش و شوند محسوب می یپزشک علوم یها دانشگاه

ه ب که را یآموزش انتظارات تواند یم ها، آن دگاهید از آموزش

 در و کند مشخص ،اند نشده برآورده مناسب صورت

. (8، 9) دینما کمک تیفیک یارنقا یبرا اثربخش یزیر برنامه

 یناش یآموزش خدمات تیفیک یمنف شکاف است ممکن گرچها

 برآورده اما ،باشد انیدانشجو یواقع ریغ و ادیز انتظارات از

 زهیانگ کاهش موجب ان،یدانشجو یواقع انتظارات نکردن

 (.8، 11) شود یم ها آن تیرضا و یلیتحص

 بعد در تیفیک یمنف شکاف نیشتریب حاضر، مطالعه در

 در صورت گرفته تحقیقات جینتا .مشاهده شد ییپاسخگو

 و (6) کرمانشاه ،(21) کردستان ،(15) النیگ یها دانشگاه

 بعد نیا در را تیفیک یمنف شکاف نیشتریب زین (14) هرمزگان

 آموزش، یبرا استادان به انیدانشجو یدسترس دادند. نشان

 توجه و رانیمد به انیدانشجو نظرات و هاشنهادیپ قالانت امکان

 ،یآموزش یها یریگ میتصم در انیدانشجو هایشنهادیپ به

  بود مختلف یها یبررس در بعد نیا یاصل مشکالت

 انیمشتر با مناسب یارتباط یها کانال وجود (.14، 17، 21)

 مورد و خدمات مورد در ها آن یها دگاهید از یآگاه جهت

 ،یآموزش خدمات یزیر برنامه در آنان نظرات ادند قرار توجه

 انیمشتر تیرضا و خدمات تیفیک یارتقا در مهم موارد از

 بودن محور دانشجو و یمدار یمشتر به جهتو ،نیبنابرا .باشد یم

 توجه مورد دیبا یپزشک علوم یها دانشگاه در یآموزش خدمات

 در ییپاسخگو بعد ادیز یمنف شکاف علت (.9) ردیگ قرار

 متمرکز از یناش تواند یم رانیا در آموزش تیفیک لعاتمطا

 در یعال آموزش نظام در یارگذ تاسیس و یزیر برنامه بودن

 انتظارات به توجه ،یمدار یمشتر اغلب که اشدب ما کشور

 یزیر برنامه در ها آن دادن مشارکت و آنان با ارتباط ان،یمشتر

 .ردیگ ینم قرار توجه مورد یجد صورته ب

 شکاف نیکمتر پژوهش حاضر حاکی از آن بود که جینتا

 و نیتضم بعد دو در بیترت به یآموزش خدمات تیفیک یمنف

 بودن کم و ادراک نمره نیانگیم بودن باال داشت. وجود یهمدل

 یستگیشا و ییتوانا دهنده نشان ،نیتضم بعد در یمنف شکاف

 نسبت انیدانشجو در نانیاطم و اعتماد حس جادیا در اندتااس

 دانش به نیتضم بعد (.13، 18) باشد یم بخش یها آموزش به

 تیمیصم و اعتماد حس جادیا یبرا آنان ییتوانا و استادان

 نیا در خدمات تیمطلوب درصد بودن باال بنابراین، .دارد اشاره

 وجود ها آموزش انتقال یبرا یمناسب جوکه  دهد یم نشان بعد

 به بودن حساس و یمشتر به ژهیو توجه ،یهمدل بعد (.8) دارد

 تیفیک یمنف شکاف بودن کم (.9) دهد یم نشان را او یازهاین

  یحاک بعد، نیا تیفیک تیمطلوب درصد بودن باال و خدمات

 با یزیآم احترام رفتار کارکنان و استادان که است آن از

 های شنهادیپ و نظرات دنیشن به عالقمند و ارندد انیدانشجو

 .(8)ند باش یم ها ن آ

 های آموزش هیارا» های آیتم تحقیق حاضر، جینتامطابق با 

 برای دانشجویان نمودن آماده جهت مناسب عملی و نظری

 در انیدانشجو هایشنهادیپ و نظرات از استفاده» ،«آینده مشاغل

 شرفتهیپ آموزشی کمک وسایل از استفاده» ،«آموزشی های برنامه

 خاص شرایط با مواجهه در استادان پذیری انعطاف»، «روز هب و

 یمنف شکاف نیشتریب بیترت به «انیدانشجو برای آمده شیپ

 نیا مشابه، تمطالعابیشتر  در .به خود اختصاص دادند را تیفیک

 کی در (.6، 10، 11، 15، 21) داشتند ییباال یمنف شکاف ها آیتم
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 یها روش ها، آموزش نبودن یکاربرد ران،یا در یفیک پژوهش

 یآموزش مکک لیوسا از مناسب استفاده عدم نامناسب، یآموزش

 جمله از ،ها آموزش در انیدانشجو فعال مشارکت عدم و

 (.22)عنوان شد  انیدانشجو توسط شده گزارش مشکالت

 از استفاده آموزش، فعال یها وهیش از استفاده زین گرید تحقیقات

 ،یریادگی مناسب یها فرصت جادیا مناسب، یآموزش امکانات

 های شنهادیپ و انتقادات به توجه س،رود یامحتو کردنمد اروز

 و یعمل و ینظر یها آموزش نیب مناسب ارتباط ان،یدانشجو

 ها آیتم نیتر مهم را یعمل یها آموزش در اناستادثر ؤم مشارکت

 گزارش انیدانشجو یتمندیرضا و آموزش تیفیک یارتقا در

 ،یآموزش یمحتوا در یبازنگر ،نیبنابرا (.23-26) نمودند

 فعال مشارکت و نقش شیافزا و یآموزش یها روش اصالح

 دیبا که است یضرور مواردجمله  از ،آموزش در انیدانشجو

 د.ریگ قرار توجه مورد آموزش تیفیکی ارتقا جهت

 تیمطلوب ،یکل طوره ب که داد نشانحاضر  مطالعه جینتا

 ابعاد در و درصد 84 ،یاجتماع یپزشک بخش در خدمات تیفیک

 حداکثر و ییپاسخگو بعد در درصد 6/79 حداقل نیب مختلف

 شکاف لیتحل خالف بر .بود ریمتغ نیتضم بعد در درصد 1/86

 و است انتظارات و ادراک نمرات الفاخت که خدمات تیفیک

 تیمطلوب درصد دهد، یم نشان را نشده برآورده نتظاراتا زانیم

 باشد. یم شده برآورد انتظارات زانیم انگریب خدمات، تیفیک

 علوم یها دانشگاه یآموزش یها بخش در یمتعدد مشکالت

 ادیز تعداد توان به که از آن جمله میوجود دارد  یپزشک

 در یکاف زهیانگ عدم ،یعلم تیأه یاعضا بودن کم ،انیدانشجو

 نبودن مناسب ،استادان متعدد فیوظا وزش،آم جهت انیدانشجو

 .(2، 27)اشاره نمود  مارانیب ادیز تعداد و یآموزش یفضاها

 نیا گرفتن نظر در با یآموزش خدمات تیفیک که است یضرور

 درصد .قرار گیرد لیتحلتجزیه و  مورد ها تیمحدود و مشکالت

 تیفیک به یابیدست زانیم نشانگر یمثبت طوره ب خدمات تیمطلوب

 خدمات تیفیک لیتحل درتواند  یم ،نیبرابنا .باشد یم انتظار مورد

 تیفیک یابیارز مناسب اریمعیک  ت،یفیک شکاف لیتحل همراهه ب

 هب یابیدست زانیم یابیارزش یبرا یشاخص و یآموزش خدمات

 نظر در خدمات تیفیک یارتقا یا همداخل یها برنامه در اهداف

 شود. گرفته

 ابعاد تمام در پژوهش حاضر، جینتابر اساس  :یریگ جهینت

 ،یاجتماع یپزشک بخش در یآموزش خدمات تیفیک گانه پنج

 بهبود یبرا یزیر برنامه ازمندین و داشت وجود یمنف شکاف

 یمحتوا اصالح مانند هایی مآیت به توجه باشد. یم تیفیک

 بازار و ندهیآ مشاغل با ها آموزش نمودن متناسب و یآموزش

 انیدانشجو شتریب مشارکت و یآموزش یها روش اصالح کار،

 در یآموزش امکانات نمودن روز به و یآموزش یزیر برنامه در

 اساس بر دارد. یشتریب ضرورت ت،یفیک یارتقا یها برنامه

 بیتتر به نانیاطم و یکیزیف ،ییپاسخگو ابعاد شکاف، لیتحل

 وجود به توجه با .رنددا تیفیک یارتقا یبرا را یشتریب تیاولو

 با مداخله انجام ت،یفیک مختلف ابعاد نیب مثبت یهمبستگ

 تیفیک یکل بهبود سبب ،باالتر تیاولو با ابعاد بر تمرکز

 را منابع از نهیبه استفاده موجبات و شود می یآموزش خدمات

 درصدان داد که نتایج تحقیق حاضر نش .دآور یم فراهم

 تیفیک شکاف لیتحل مکمل تواند یم خدمات تیفیک تیمطلوب

 یها برنامه یابیارزش و یآموزش خدمات تیفیک یبررس در

 شود. گرفته نظر در یا مداخله

 د.ندار وجود یمنافع تعارض گونه چیه منافع: تعارض
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