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 مقدمه

 برای نسلی اریگذسرمایه توانمی را کشور هر آموزشی هایفعالیت

 هم به اجزای از ایمجموعه آموزشی، سیستم یک .دانست دیگر نسل

 ترینمهم از یکی .یابدمی استقرار معینی هدف تحقق برای که است پیوسته

امروزه  .(1) است کیفیت بحث عالی، آموزش نظام در توجه مورد مسائل

که به  در رسیدن به رسالت و اهداف خود موفق هستند هاییدانشگاه

پیوسته در جهت رشد  صورتبهانتظارات دانشجویان توجه نموده و 

رضایتمندی دانشجویان از  بین این در .توانایی و استعداد آنان تالش نمایند

 .(2) شودمیخدمات آموزشی ارائه شده شاخص بسیار مهمی محسوب 

 رد گیرانتصمیم ناتوانی حاصل عموماً شده ارائه خدمات کیفیت در شکاف

 فراگیران واقعی نیازهای به گوییپاسخ در ناتوانی نتیجه در و بندیاولویت

 کنندگاندریافت ادراك شناسایی شکاف، این جبران برای اساسی گام .است

 تعیین با تا است مطلوب وضع از آنان انتظار و موجود وضع از خدمت

 کاهش منظوربه الزم تصمیمات شده، ارائه خدمات کیفیت در شکاف میزان

 بدین و گردد اتخاذ خدمت کنندگاندریافت هایدیدگاه اساس بر شکاف

 .(3) گردد فراهم آنان رضایت اسباب طریق

 هاییچالش با را هاسازمان مدیریت کیفیت، موضوع کنونی، دنیای در

 و موفقیت رشد، برای مهمی عامل خدمات، کیفیت .است ساخته مواجه

 در فراگیر و مؤثر راهبردی، موضوعی نعنوابه و است سازمان ماندگاری

 کیفیت به مندیعالقه اخیراً .(2, 4)است  گرفته قرار مدیریت کار دستور

 در و یافته افزایش چشمگیری طوربه هادانشگاه و عالی آموزش در

 کیفیت بررسی .(1, 0)است  گرفته قرار توجه مورد آموزشی تحقیقات

 با( باشد باید که کندمی احساس آنچه) مشتری انتظارات مقایسه خدمات،

 از بیش انتظارات اگر .است( است داشته دریافت که آنچه) او ادراکات

 و است کم شده، دریافت خدمات کیفیت مشتری دید از باشد، ادراکات

 .(1)دارد  دنبال به را وی نارضایتی

 بیشترین که دهدمی نشان زمینه این در شده انجام مطالعات بر مروری

 است، گرفته قرار استفاده مورد خدمات کیفیت گیریاندازه در که مدلی

 مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی 9 تا 2 صفحات ،79تابستان ،43شماره ،21 یدوره سرافراز و همکاران. 

 دسترسی آزاد                                                             مقاله پژوهشی اصیل

تواند تا حدودی شکاف بین انتظارات آنان با وضعیت موجود را بررسی رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه می :زمینه و هدف: 

 تحصیلی سال در زنجان پزشکی علوم دانشگاه دستیاری دانشجویان دیدگاه از آموزشی خدمات کیفیت شکاف تعیینور منظمطالعه به نیا لذا نشان دهد.

 انجام گرفت. 30-31

ی دانشجویان دستیاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال ی آماری تحقیق کلیهمقطعی بود. جامعه-ی تحلیلیک مطالعهیمطالعهاین  روش بررسی: 

خدمات  تیفینامه کپرسشها با استفاده از داده صورت سرشماری وارد مطالعه گردیدند.نفر بودند که به 111ها بودند که تعداد آن 31-30تحصیلی 

 انجام شد. 24 نسخه SPSS افزارتی زوجی در نرم ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونوتحلیل دادهتجزیه آوری گردید.جمع )SERVQUAL( یآموزش

 02) سال 32 زیر نفر 122 بودند، ازنظر سنی نیز( درصد 40) مرد نفر 12 و( درصد 20) زن نفر 120 کننده در مطالعهشرکت 111از میان  یافته ها: 

 خدمات تکیفی از دستیاران انتظارات و ادراك قرار داشتند. نتایج آزمون تی زوجی نیز نشان داد که بین( درصد 32) سال 32 باالی نفر 00 و( درصد

 اطمینان بعد به مربوط شکاف میزان بیشترین کهطوریبه( P-value=221/2و  t>31/1)دارد  وجود منفی شکاف خدمات گانهپنج ابعاد تمامی در آموزشی

 .بود( -1/2) ملموس و فیزیکی بعد به مربوط شکاف میزان کمترین و( -43/2)

 کی زنجان بین انتظارات از کیفیت خدمات آموزشی با وضعیت موجود شکاف منفی وجود داشت.از دیدگاه دستیاران دانشگاه علوم پزش گیری: نتیجه

 شکاف کیفیت، خدمات آموزشی، سروکوال. :واژگان کلیدی
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 89تابستان  ،43 يشماره ،22 يدوره پزشکی، علوم در آموزش يتوسعه يمجله

 کیفیت سنجش ابزار و مدل این .است SERVQUAL به معروف مدل

 .(3) شد مطرح بری و زیتامل پاراسورامن، توسط بار نخستین خدمات

 با اما بوده اقتصادی حوزه مطالعات در بیشتر ابزار این از استفاده اگرچه

 کارگیریبه درمان، و آموزش صنعت در مداری مشتری ژیاسترات به توجه

 رو نیز آموزشی مراکز در خدمات کیفیت سنجش به مربوط مطالعات در آن

 از استفاده امکان کننده تأیید مطالعات، کهآن خصوصبه است؛ افزایش به

 .(12هستند ) آموزشی خدمات کیفیت ارزیابی در مدل این

 سنجش منظوربه فوق ابزار از از غفوری به نقل هیوگی زمینه، همین در

 اونیل، همچنین کردند استفاده هادانشگاه کامپیوتر مراکز در خدمات کیفیت

 دانشجویان ورود بدو در هادانشگاه خدمات کیفیت ابزار، این کارگیریبه با

 مورد دانشجویان خود دیدگاه از را اولیه توجیهی هایدوره خصوصبه

 .(11) تاس داده قرار بررسی

 علوم دانشگاه در آموزشی خدمات کیفیت شکاف وضعیتکه  کبریایی

 در عمیق شکاف داد نشان، است داده قرار بررسی مورد را زاهدان پزشکی

 همچنین .(12)وجود دارد  دانشگاه آن آموزشی خدمات ابعاد برخی کیفیت

 ومعل دانشگاه روان و جامعه بهداشت پرستاری گروه درونی ارزیابی نتایج

 این در از حاصل امتیازات میانگین که بود آن از حاکی گناباد پزشکی

 نشان وکیلی و محمدی علی تحقیق نتایج .(13) باشدمی مطلوب ارزیابی،

 عواملی به که بود پاسخگویی بعد در کیفیت شکاف بیشترین یدهنده

 اعضای به دانشجو دسترسی ،علمیهیئت اعضای و کارکنان همچون

 مرتبط آموزشی مشکالت رفع و مشاوره برای مناسب وقت و علمیهیئت

بررسی کیفیت خدمات  یزمینه در که مطالعاتی همچنین از .(14) باشدمی

 کرمان پزشکی علوم دانشگاه در شده آموزشی ارائه شده به دستیاران انجام

 .(12) وجود دارد آموزش ابعاد تمام در شکاف بوده که نتایج آن نشان داده

با توجه به  آموزشی خدمات مورد در بررسی دیدگاه دستیاران میان، این در

بررسی  .است برخوردار ایویژه از اهمیتدر فرآیند درمان  هاآننقش 

در این زمینه در بین  ایمطالعه تاکنون که دهدمیمطالعات مشابه نیز نشان 

العه با لذا این مط .است نگرفته انجامدستیاران دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 دستیاری دانشجویان دیدگاه از آموزشی خدمات کیفیت شکاف تعیینهدف 

 .انجام گرفت 31-30 تحصیلی سال در زنجان پزشکی علوم دانشگاه

 

 روش بررسی
 شامل تحقیق  آماری یجامعه .بود مقطعی-تحلیلی نوع ازاین مطالعه    

 علوم دانشگاه در حال تحصیل پزشکی دستیاران کلیه شامل یکلیه

بنابر اعالم اداره کل تحصیالت  هاآنبودند که تعداد  زنجان پزشکی

با توجه به تعداد پایین دانشجویان واجد  .نفر بود 111تکمیلی دانشگاه 

 راستای در .سرشماری وارد مطالعه گردیدند صورتبه هاآنشرایط تمامی 

 استفاده ثانویه و اولیه اطالعات دودسته از پژوهش این اطالعات گردآوری

 استفاده ایکتابخانه مطالعات از اولیه، اطالعات گردآوری زمینه در که شد

 ابزار از نیز پژوهش این در ثانویه اطالعات گردآوری جریان در و گردیده

 استاندارد پرسشنامه از ،هاداده آوریجمع برای .گردید استفاده پرسشنامه

 است هاییمدل از روکوالس مدل .بود( Service Quality Model) سروکوال

 سنجش در سعی مشتری ادراك و انتظار بین شکاف تحلیل طریق از که

 بودند کسانی اولین همکارانش و پاراسورامان .دارد خدمات کیفیت میزان

 و مقایسه را کیفیت ارزیابی مختلف هایروش تا کردند تالش که

 در مکارانشه و پاراسورامان را خدمات کیفیت مدل .نمایند بندیطبقه

 این در .بود خدمات کیفیت ارزیابی آنان هدف و کردند ارائه 1312 سال

 باشدمی مشتریان ادراکات و انتظارات مقایسه نتیجه خدمات کیفیت مدل

ملموس  و فیزیکی بعد پنج در که بود گویه 20 شامل نامهپرسش این .(13)

 و گویه 0 لیهمد گویه، 2 پاسخگویی گویه، 0اطمینان  قابلیت گویه، 4

 اساس بر و پردازدمی آموزش کیفیت سنجش به گویه 2 تضمین و اعتبار

 32 ابتدا ابزار پایایی جهت .شودمی دهی نمره لیکرت ایدرجه 2 مقیاس

 تکمیل از پس و توزیع نمونه افراد بین در تصادفی طوربه پرسشنامه

 پرسشنامه یپایای ضریب کرونباخ آلفای فرمول از استفاده با و آوریجمع

 .باشدمی یقبولقابل حد در که گردید برآورد 12/2

 اطالعات ،هانامهپرسش آوریجمع و تکمیل از پسدر مرحله اجرا 

 مورد وضعیت و موجود وضعیت» بخش دو در گانهپنج ابعاد در موردنظر

 میانگین کردن کم با کیفیت شکاف تعیین .گردید بندیتقسیم «انتظار

 خدمات کیفیت از دستیاران ادراك نمرات میانگین از انتظارات نمرات

 آموزش کیفیت میانگین، بودن مثبت صورت در که شد حاصل آموزشی

 کیفیت بودن، منفی صورت در و مطلوب دستیاران دیدگاه از شده دریافت

 بین فاصله وجود یدهنده نشان و شد گرفته نظر در نامطلوب آموزش

 برابر حاصل ینمره کهدرصورتی .بود مطلوب وضع با موجود وضع کیفیت

 بودن انتظار حد در دهنده نشان و شکاف وجود عدم معنی به ،شدمی صفر

 توزیع جهت هانامهپرسش .بود دانشجویان به شده ارائه آموزشی خدمات

 و گرفت قرار هدف افراد اختیار در دانشجو توسط مستقیماً دستیاران بین

 آوریجمع از قبل و اخالقی مالحظات رعایت منظوربه .شد آوریجمع

 هایپاسخ دریافت حساسیت و مطالعه اهداف مورد در پرسشگر ،هاداده

 جهت رضایت آنان از سپس و کرد ارائه دستیاران به توضیحاتی دقیق،

 که شد داده اطمینان آنان به و گردید اخذ مطالعه در داوطلبانه شرکت

 قرار استفاده مورد پژوهشگر ویس از محرمانگی حفظ با دریافتی اطالعات

 دستیاران کار مانع که گرفت انجام ساعاتی در هانامهپرسش توزیع .گیردمی

 شد سعی ضمناً .گردد فراهم پاسخگویی حداکثر دیگر سوی از و نبود

 .پذیرد صورت جداگانه صورتبه دستیار هر برای پرسشنامه توزیع
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 89تابستان  ،43 يشماره ،22 يدوره پزشکی، علوم در آموزش يتوسعه يمجله

 استفاده 24 هـنسخ SPSS زارـافنرم از اـهداده لـتحلی و زیهـتج جهت

 فراوانی لـی که شامـجداول توصیف از ی،ـتوصیف شـبخ در .تـاس دهـش

 اهمیت به هـتوج با نـهمچنی .است دهـش ادهـاستف ود،ـب دهاـدرص و

 گرفته قرار یـبررس وردـم ؤاالتـس تکتک هـنامپرسش هایهـگوی تمامی

 معیار، انحراف یانگین،م ازجمله آماری هایشاخص سؤال رـه برای و

 استنباطی بخش در .گردید گزارش یـفراوان درصد و یـفراوان میانه،

-کولموگروف آزمون از داـابت رهاـمتغی ریـگیاندازه سطح به توجه بامطالعه 

تی  آزمون از سپس و هاداده توزیع بودن نرمال بررسی برای اسمیرنف

 .شد استفادهآموزشی  برای بررسی معناداری شکاف کیفیت خدمات زوجی

 هاافتهی
 زن نفر 120 نفری که در مطالعه شرکت کرده بودند، تعداد 111 از میان

 32 زیر نفر 122 بودند،( درصد 01/43) مرد نفر 12 و( درصد 31/20)

 داشتند،قرار ( درصد 12/32) سال 32 باالی نفر 00 و( درصد 13/04) سال

 سال در نفر 12 و( درصد 44/21) دستیاری دوم و اول سال در نفر 121

 در نهایت ،بودند تحصیل مشغول( درصد 01/43) دستیاری چهارم و سوم

 12/12) غیربومی نفر 122 و( درصد 14/13) بومیاز دستیاران  نفر 30

 .بودند( درصد

 
 خدمات آموزشی به دستیارانابعاد کیفیت  توصیفی هايشاخص :2جدول 

 

 ابعاد

 طح معناداريس شکاف کیفیت ادراک انتظار

 انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین

 P<221/2 -12/2 24/1 ± 22/4 01/2 ± 32/0 ملزومات و عوامل ملموس

 P<221/2 -43/2 21/1 ± 22/4 23/2 ± 42/0 اطمینانقابلیت 

 P<221/2 -13/2 42/1 ± 12/4 01/2 ± 34/0 پاسخگویی

 P<221/2 -11/2 31/1 ± 32/4 23/2 ± 22/0 همدلی

 P<221/2 -21/2 33/1 ± 10/4 03/2 ± 44/0 تضمین

 P<221/2 -20/2 10/1 ± 12/4 21/2 ± 41/0 جمع کل

 
 و موجود وضع ادراك انتظارات، به مربوط نمرات میانگین 1جدول 

 .دهدمی نشان گانهپنج ابعاد برحسب را آموزشی خدمات کیفیت شکاف

 و 32/0 نمره میانگین با ملموس بعد هب مربوط انتظار ابعاد نمره کمترین

 کمترین .باشدمی 22/0 نمره میانگین با همدلی بعد به مربوط نمره بیشترین

 نمره میانگین با اطمینان بعد به مربوط موجود وضع ادراك ابعاد ینمره

 32/4 نمره میانگین با همدلی بعد به مربوط ینمره بیشترین و 22/4

 نمره میانگین با ملموس بعد به مربوط یتکیف شکاف کمترین .باشدمی

 نمره میانگین با اطمینان بعد به مربوط کیفیت شکاف بیشترین و -12/2

 .باشدمی -43/2

میانگین و انحراف معیار نمرات مربوط به انتظارات، ادراك وضع  2جدول 

دهد. ها نشان میموجود و شکاف کیفیت خدمات آموزشی به تفکیک گویه

مورد استفاده در آموزش  یلوسا"انتظار مربوط به سؤال کمترین نمره 

با  " هستندبرخوردار  یظاهر یت)کتاب، جزوه، طلق شفاف و...( از جذاب

برخورد کارکنان با " و بیشترین نمره مربوط به سؤال 13/0میانگین نمره 

 02/0با میانگین نمره  " باشدمناسب و توأم با احترام می ستیاران،د

 یمطالب درس"رین نمره ادراك وضع موجود مربوط به سؤال باشد. کمتمی

با  " گرددارائه می یکدیگربا  یس به شکل منظم و مرتبطهر جلسه کال

ظاهر آراسته و "و بیشترین نمره مربوط به سؤال  23/3میانگین نمره 

با میانگین نمره  " است یرگذارثستیاران تأای استادان بر آموزش دحرفه

ظاهر آراسته و "کمترین شکاف کیفیت مربوط به سؤال باشد. می 13/2

با میانگین نمره  " ای استادان بر آموزش دستیاران تأثیرگذار استحرفه

مطالب درسی هر جلسه به "و بیشترین شکاف مربوط به سؤال  -34/1

 -20/3با میانگین نمره  " گرددشکل منظم و مرتبطی با یکدیگر ارائه می

 بود.
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 ول شکاف کیفیت خدمات آموزشی به دستیاران: جد2جدول 

 سؤاالت ابعاد

 ادراک وضع موجود انتظار
شکاف 

 کیفیت
 سطح معناداري

انحراف  ±میانگین

 معیار

انحراف  ±میانگین

 معیار

 

 

ملزومات و 

عوامل 

 ملموس

 P<221/2 -34/2 21/1±11/3 11/2±21/0 .برخوردار هستند یظاهر یتاز جذاب (...و یس، صندل)ساختمان، کال یزیکیف یو فضا یالتتسه .1

 یشرفتهو پ کارآمد (...پروژکتور و یدئوکتابخانه، و ینترنت،)ا یزاتو تجه آموزشیکمکمواد  .2

 .باشدمی
31/0±14/2 32/3±23/1 33/2- 221/2>P 

 P<221/2 -34/1 22/1±13/2 13/2±41/0 .است یرگذارثستیاران تأاستادان بر آموزش د ایحرفهظاهر آراسته و  .3

برخوردار  یظاهر یتاز جذاب (...مورد استفاده در آموزش )کتاب، جزوه، طلق شفاف و یلوسا .4

 .هستند
13/0±12/2 11/3±22/12 31/2- 221/2>P 

 

 

 

قابلیت 

 اطمینان

 P<221/2 -41/2 21/1±24/4 04/2±22/0 .آسان دارند یدسترس یبه منابع مطالعات ستیاراند .2

 P<221/2 -20/3 00/1±23/3 13/2±32/0 .گرددمی ارائه یکدیگربا  یس به شکل منظم و مرتبطهر جلسه کال یرسمطالب د .0

 P<221/2 -42/2 11/1±31/3 12/2±33/0 .سازندمیانجام شده آگاه  یعمل هایفعالیت یا یفتکال یابیارزش یجهرا از نت دستیاراستادان  .1

 P<221/2 -20/2 00/1±11/4 11/2±43/0 .شودمیکه خود وعده داده است، انجام  یتوسط استاد در زمان هافعالیت .1

 P<221/2 -32/2 02/1±21/4 13/2±42/0 .شودمی ارائه ستیار( به دیقابل درك )متناسب با سطح علم ایشیوهمطالب به  .3

 P<221/2 -21/2 12/1±22/4 04/2±02/0 .شودمیموفق به کسب نمره بهتر  یشتر،ش بدر صورت تال دستیار .12

 

 

 

 پاسخگویی

 P<221/2 -23/2 02/1±30/4 12/2±42/0 .کندمی یمعرف یشتر،مطالعه ب یبرا ستیارانرا به د یمناسب یاستاد منابع مطالعات .11

 P<221/2 -13/1 03/1±02/4 12/2±33/0 .در دسترس هستند ستیارد یازبه هنگام ن یناستادان راهنما و مشاور .12

 یدسترس ینبه مسؤول یآموزش مسائلخود درباره  یشنهادهایانتقال نظرات و پ یبرا ستیاراند .13

 .دارند
32/0±12/2 10/4±12/1 13/2- 221/2>P 

 P<221/2 -23/2 10/1±03/3 12/2±21/0 .شودمیاعمال  یآموزش هایبرنامهدر  یآموزش مسائلدرباره  ستیاراند یشنهادهاینظرات و پ .14

به استاد مراجعه کند، به او اعالم  یو آموزش یدرس مسائل یبرا تواندمی ستیارکه د یعاتسا .12

 .شودمی
22/0±11/2 33/3±12/1 21/2- 221/2>P 

 

 

 

 همدلی

 P<221/2 -41/2 02/1±13/3 12/2±20/0 .شودمی( و مرتبط با درس داده یادمتناسب )نه کم و نه ز یفتکال ستیاربه د .10

 پذیریانعطاف ید،آ یشپ ستیارهر د یکه ممکن است برا یخاص یطدر مواجهه با شرااستادان  .11

 .دارند
44/0±03/2 11/4±14/1 21/2- 221/2>P 

 P<221/2 -40/2 14/1±31/3 13/2±44/0 .باشدمیمناسب  هاکالس یزمان برگزار .11

 P<221/2 -01/2 11/1±33/3 01/2±24/0 .رددا یدسترس یبه مکان آرام یمارستانمطالعه در داخل ب یبرا ستیارد .13

 P<221/2 -22/2 01/1±02/4 03/2±02/0 .باشدمیمناسب و توأم با احترام  ستیاران،برخورد کارکنان با د .22

 P<221/2 -14/1 12/1±32/4 04/2±04/0 .باشدمیتوأم با احترام  یمارستانب یطدر مح ستیارانرفتار استادان با د .21

 

 

 

 تضمین

 P<221/2 -22/2 03/1±34/4 12/2±33/0 .شودمیس توسط استادان انجام درباره موضوع درس در کال نظرتبادل یقبهتر از طر یادگیری .22

 P<221/2 -43/2 03/1±21/4 12/2±22/0 .کنندمیکسب  یآمادگ یندهشغل آ یبرا یو عمل ینظر هایآموزشبا توجه به  ستیاراند .23

 P<221/2 -43/2 13/1±13/3 14/2±32/0 .دهدمیس درس، وقت اختصاص خارج از کال دستیار یمطالب برا یحاسخ و توضپ یاستاد برا .24

 P<221/2 -41/2 01/1±22/4 12/2±40/0 .وجود دارد دستیاران یتخصص یآگاه یشافزا یبرا یکاف یمنابع مطالعات .22

 P<221/2 -23/2 12/1±42/4 03/2±24/0 .برخوردار هستند یکاف یاستادان از دانش تخصص .20

 
 

دستیاران به  دیدگاه از را آموزشی خدمات کیفیت نمرات شکاف 3 جدول

 گردد.گونه که مالحظه میدهد. همانتفکیک رشته نشان می

ی فاصله بین در تمامی ابعاد شکاف منفی وجود دارد که نشان دهنده

 باشد.انتظارات با ادراك از خدمات آموزشی می

ای مستقل برای دو زیرگروه داخلی و نتایج آزمون تی دو نمونه 4جدول 

گردد، بین دو گروه گونه که مالحظه میدهد، همانجراحی را نشان می

 کدام از ابعاد وجود ندارد.نمرات شکاف کیفیت تفاوت معناداری در هیچ
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 مورد بررسی هايرشته: نمرات شکاف کیفیت به تفکیک 4جدول 

 بیهوشی الاطف ابعاد
جراحی 

 عمومی
 پزشکیروان رادیولوژي داخلی

زنان و 

 زایمان

طب 

 اورژانس
 عفونی

قلب و 

 عروق

مغز و 

 اعصاب

 -02/2 -23/2 -01/1 -22/2 -22/2 -33/1 -20/1 -13/2 -11/2 -22/2 -22/2 ملزومات و عوامل ملموس

 -31/3 -22/3 -12/1 -22/2 -31/2 -33/2 -11/1 -31/2 -42/2 -21/2 -02/2 اطمینان

 -23/3 -10/3 -12/1 -13/1 -21/2 -04/1 -20/1 -13/2 -22/2 -33/2 -41/2 پاسخگویی

 -33/2 -13/2 -31/1 -32/1 -22/2 -22/2 -40/1 -31/2 -23/2 -22/1 -31/2 همدلی

 -31/2 -13/2 -11/1 -04/1 -32/2 -21/2 -31/1 -21/2 -14/2 -22/2 -04/2 تضمین

 -32/2 -33/2 -12/1 -30/1 -32/2 -12/2 -02/1 -20/2 -22/2 -12/2 -23/2 جمع کل

 

 

 مستقل براي دو زیرگروه داخلی و جراحی اينمونهدو تی نتایج آزمون : 3جدول 

 

 ابعاد

 داريسطح معنا جراحی زیرگروه داخلی زیرگروه

  ادراک انتظار

شکاف 

 کیفیت

  ادراک انتظار

شکاف 

 کیفیت
 انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±نمیانگی انحراف معیار±میانگین

 104/2 -21/2 32/1 ± 22/4 04/2 ± 32/0 -12/2 23/1 ± 13/4 01/2 ± 23/0 ملموس

 311/2 -31/2 20/1 ± 22/4 21/2 ± 42/0 -44/2 23/1 ± 22/4 23/2 ± 40/0 اطمینان

 322/2 -12/2 33/1 ± 23/4 21/2 ± 32/0 -22/2 42/1 ± 13/4 03/2 ± 33/0 پاسخگویی

 113/2 -42/2 42/1 ± 21/4 41/2 ± 43/0 -12/2 21/1 ± 31/4 02/2 ± 22/0 همدلی

 121/2 -21/2 31/1 ± 23/4 20/2 ± 31/0 -21/2 42/1 ± 11/4 02/2 ± 40/0 تضمین

 041/2 -21/2 11/1 ± 11/4 22/2 ± 33/0 -20/2 12/1 ± 10/4 23/2 ± 42/0 جمع کل

 

 بحث

 نمره بین معناداری تفاوت سؤاالت همه در داد نشاناین مطالعه  تایجن

 نمرات بین شکاف بیشترین دارد که وجود موجود وضع از ادراك و انتظار

 پاسخگویی، اطمینان، ملموس، مختلف ابعاد برحسب ادراك و انتظارات

 ادراك و انتظار وضعیت بین موجود شکاف شد بررسی تضمین و همدلی

 در. بود متفاوت اطمینان بعد برای -43/2 تا ملموس بعد برای -12/2 از

 بعد ازجمله مختلف ابعاد در شکاف نیز همکاران و عسکری مطالعه

 از .گزارش شده است ملموس بعد -22/1 و -21/2 شکاف با اطمینان

 -20/2 حاضر یمطالعه در نمرات کل برای شکاف کهدرحالی دیگر طرف

 -34/2 برابر مقدار این همکاران و عسکری لعهمطا دره است، آمد به دست

 .(10) ه استشد گزارش

 یمطالعه در ادراك و انتظار وضعیت بین شکاف دهدمی نشان نتایج این

 این از بخشی ،باشدمی همکاران و عسکری مطالعه از بیشتر بسیارحاضر 

 العهمط کهدرحالی. باشد داشته ارتباط مطالعه اجرای سال با تواندمی تفاوت

 31 سال در حاضر مطالعه به اجرا درآمده 33 سال در همکاران و عسکری

 هایشبکه و ارتباطی هایفناوری .ه استگرفت صورت تأخیر سال 4 باو 

 فراهم دستیاران برای را تحصیلی تجربیات گذاشتن اشتراك به اجتماعی،

 دیگر یآموزش وضعیتبا  توانندمی تنها نه دستیاران نتیجه در و نمایدمی

آشنا گردند و  نیزی خارج از کشور هادانشگاه حتی و کشور در هادانشگاه

 درواقعتأثیرگذار باشد.  هاآندر میزان رضایتمندی  تواندمیاین عامل 

نیز سطح انتظارات دستیاران را تا  هادانشگاهگسترش ارتباطات در سطح 

 جمعیت ط بامرتب تواندمی تفاوت دیگر علت. حدودی افزایش داده است

 زنجان پزشکی علوم دانشگاه در داشت نظر در باید. باشد مطالعه مورد

 بوده اخیر هایسال به مربوط فقط مختلف هایرشته در دستیاری پذیرش

 در شده بررسی هایرشته کهدرحالی بوده جدید هارشته از بسیاری و

 .دندار تریطوالنی قدمت کرمان پزشکی علوم دانشگاه

 علوم دانشگاه دانشجویان روی بر نیز که همکاران و محبی یدر مطالعه

 پیراپزشکی، دندانپزشکی، پزشکی، مختلف هایرشته از قم پزشکی
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 نمره از ادراك و انتظار بین شکافانجام شده،  مامایی و پرستاری بهداشت،

 .(12) ه استبود متغیر اطمینان بعد در -1/1 تا پاسخگویی بعد در -0/1

 برای را منفی شکاف حاضر مطالعه راستای در مطالعه این نتایج اگرچه

بوده  بیشتر حاضر مطالعه در شکاف این حالبااین هکرد گزارش ابعاد همه

 در ادراك و انتظار بین تفاوت داشت انتظار توانمی معمول طوربهاست. 

 علت به دانشجویان از گروه این که چرا باشد باالتر دستیاران بین

 بیشتری پاسخگویی تحصیل دوران پایان در تخصصی هایآموزیمهارت

 .داشت خواهند

 هشد انجام همکاران و آبادیفیض یزدی توسط که ایمطالعه درهمچنین 

 پیشنهاد نتیجه در و شده گزارش گانهپنج ابعاد همه در منفی شکاف

 قرار توجه موردباید  آموزشی خدمات بعد پنج همه در بهبود که گردیده

 مطالعات در نیز یارمحمدیان و آربونیتوفیقی،  یض آبادی، مؤمنی،ف .گیرد

 مختلف آموزشی هایسرویس در را ادراك و انتظارات بین شکاف مختلف

 ارتقای طریق از را شکاف این کاهش و کردند گزارش اهمیت با

 .(21، 22، 13، 11، 11) کردند توصیه آموزشی هایبرنامه

ه ـمواج هاتـمحدودیی از ـه با برخـمطالع این کهیـاز آنجایان ـایـدر پ

این  حالبااینورت گیرد. ـاط الزم صـبا احتی نتایج آنم ـتعمی لذابود 

 هاآنای آموزش ـمطالعه بر روی گروه هدفی صورت گرفت که ارتق

خود گزارش  هـمطالع ی دیگرهامحدودیت ازجملهاهمیت به سزایی دارد. 

 آوریجمعز طریق خودگزارشی اطالعاتی که ابود. اطالعات دهی 

 گیرند.پذیرش اجتماعی قرار  سوءگیری تأثیرتحت  توانندمی گردندمی

 کنندگانشرکتبا عدم درج هویت  شد سعی در این مطالعه حالبااین

 محدودیتبر محرمانه ماندن اطالعات در جهت کاهش این  تأکیدمطالعه و 

 .برداشته شودگام 

 

 گیرینتیجه

 عمیقی شکاف گرفت نتیجه توانمی دیگر مطالعات تایجن با مقایسه در

 وجود مطالعه در کنندهشرکت دستیاران ادراك چگونگی و انتظار میزان بین

 شکاف کاهش جهت شودمی توصیه لذا به استناد نتایج این مطالعه. دارد

کارکنان در  یوضع ظاهر، ابزار ،یکیزیف زاتیتجهموجود به عواملی چون؛ 

بودن دانش و  دارا، و سریع موقعبهدر ارائه خدمات  انائیتو، کار طیمح

و دوستانه بودن برخورد  احترام، خدمات یضروری برای ارائه هایمهارت

 داریامانتبودن و  قبولقابل اعتماد،دانشجویان، با  آموزشی کارکنان

بودن احتمال شک و تردید برای دریافت خدمات  پایینآموزشی،  کارکنان

، نیازهای ویژه با دانشجویانبرای شناسایی  تالشنشجویان، دا از سوی

سریع به  دسترسی امکانمناسب به دانشجویان و  رسانیاطالعتعامل و 

 گردد. ایویژهخدمات توجه 

 

 تقدیر و تشکر

 اخالقبا کد  ینامهپایاناین مقاله برگرفته از 

(IR.ZUMS.REC.1397.067) ی ـکشو تحت حمایت مالی دانشگاه علوم پز

دستیاران و مسئولین دانند از ران بر خود الزم میـپژوهشگ .دـباشمیزنجان 

دانشگاه علوم پزشکی زنجان که امکان  آموزشی هایبیمارستانمحترم 

 .صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند ،انجام این پژوهش را فراهم نمودند
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