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  هدف کلی 

 بالینی دوره آموزش از کیفیت وکارورز کارآموز پزشکی دانشجویان ارزیابی و مندي رضایت میزان بررسی
  
  اهداف ویژه /اختصاصی 

  نیبالی دوره آموزش از کیفیت کارآموز پزشکی دانشجویان مندي رضایت میزان تعیین
  بالینی دوره آموزش از کیفیت کارورز پزشکی دانشجویان مندي رضایت میزان بررسی

  ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذکر کنید ) بیان مسئله (
 در کاهش هرگونه و است شده شناخته امروز رقابتی محیط در سازمان یک موفقیت اصلی کننده تبیین عنوان به خدمات کیفیت
افزایش پیچیدگی هاي طب بالینی و تغییر مراقبت هاي .  است نگرانی موجب خدمت ضعیف کیفیت دلیل به مشتري رضایت

پزشکی همگی به تقاضاي فراوان از پزشکان آینده افزوده است. امروزه در نظام پزشکی تاکید بیش تري بر افزایش مهارت در تفکر، 
 Clinicalدم وجود دارد. در گستره بالینی هدف نهایی(تجزیه و تحلیل، طرح سئوال، حل مساله و ارتباط با مر

Competence کسب تبحر عمل، اورژانس، درمانگاه، بخش هاي مراقبت ویژه، کلینیک هاي خصوصی و کال س هاي درسی در (
ي محی ط هاي بالینی عرصه هاي کسب مهارت حل مشکالت و یادگیري بالینی هستند . در آموزش مهارت هاي عملی باید الگو
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مهارت به دانشجو ارائه شود به طوري که در این الگو آنچه که از دانشجو انتظار می رود، به طور موثر و کامل نشان داده شود و 
  نهایتاً اینکه نظارت و ارزیابی کافی بر روي فعالیت او انجام شود. 

 GRS: Global Rating)(نآزمو کلی سنجش معیارهاي شامل معموالً پزشکی آموزش در ارزیابی متداول هاي روش
 روش ، کتبی امتحان شفاهی، اي، گزینه چند هاي ن آزمو  ، (Direct Observation) مستقیم مشاهده ،

 مرحله اي سه آزمون Problems)، (PMP: Patient Management بیمار  درمانی – تشخیصی مشکالت به رسیدگی

(Triple jump exercise)  کتابچه کارورزي ، (Log book)   ، (OSCE) Objective Stractured Examinations 
 و روش هاي دیگر اشاره کرد.

 توسط که است گرفته قرار استفاده مورد ها دانشگاه و عالی آموزش کیفیت ارزشیابی در غالباً که هایی روش از یکی
 پنج در را مشتریان ادراك زار،اب این .  است (SERVQUAL ) سروکوال الگوي ) ابداع گردید،  Parasuraman)پاراسورامان

 تجهیزات، تسهیالت، جمله از خدمت ارائه محیط فیزیکی فضاي و ملموس بعد  :شامل (Tangibility)خدمتشرایط  بعد
 ارتباطی  هاي کانال و کارکنان

 اعتماد  قابل و مطمئن شکل به خدمت انجام توانایی (Reliability)  اطمینان قابلیت بعد 
 مشتري به کمک و همکاري به تمایل  (Responsiveness) پاسخگویی بعد 
 ویژهمشتري برخورد به اطمینان و اعتماد حس القاي براي کارکنان تضمین (Assurance)  توانایی و شایستگی بعد 
 را آنها سازمان شوند قانع مشتریان که طوري به آنها روحیات به توجه با مشتریان از یک هر با  (Empathy) همدلی بعد و 

 در مشتري رضایت گیري اندازه براي استاندارد روشی عنوان به آن از که سروکوال الگوي . نماید می گیري اندازه است کرده درك
 آن، مناسب پایایی جمله از مزایایی داراي و دارد وسیعی کاربرد آموزشی هاي محیط در ، شود می استفاده نیز خدماتی مراکز

 هاي پژوهش .کرد اشاره سروکوال خود امتیازهاي دوباره مقایسه توانایی و مختلف هاي رشته و ها وزهح در آن از استفاده قابلیت
 اگرچه .است متفاوت گوناگون، جمعیتی  هاي گروه دیدگاه از مختلف ابعاد در کیفیت شکاف که هستند آن بیانگر شده انجام
 یک به نزدیک قدمتی از زمینه این در آماري ابزارهاي اولین هتوسع زمان از محصوالت کلیدي پارامترهاي کیفیت کنترل و پایش
 دهه دو حدود شاید)  ( SERVQUAL  سروکوال همچون اندازهگیري مدلهاي از استفاده گفت باید اما است، برخوردار قرن
 و انتظار بین شکاف تحلیل طریق از که است مدلهایی از یکی مدل این . است گرفته قرار توجه مورد جدي طور به که است

 توسط و است معروف نیز شکاف تحلیل مدل به همچنین مدل این  .دارند خدمات کیفیت میزان سنجش در سعی مشتري ادراك
 با که پژوهشی در .باشد می عملکرد تعالی سوي به سازمان ساختن رهنمون آن غایی هدف که گردید ابداع زیتامل و پاراسورامان

 سروکوال ابزار با کالرك و اسمیت توسط 2007 سال در خدمات بخش انداز چشم دانشگاه در خدمات کیفیت ارزیابی عنوان
 نتایج مطالعه این .است خدمات ارائه براي حیاتی عنصر مشتریان صداي و دیدگاه ارزیابی دهد می نشان پژوهش نتایج شده، انجام

 می بیان همچنین. کند می تأیید ، ست ا خصوصی بخش اب متفاوت دولتی بخش در سروکوال ابزار ابعاد که را قبلی هاي پژوهش
 و دارند هم خاصی هاي تفاوت البته دارد، نسبی اهمیت اندازه یک به دانشجویان و کارمندان براي خدمات کیفیت شکاف که کند

 مورد در که  .دارد خدمات کیفیت بهبود در را تأثیر بیشترین و است مشتریان همه براي بعد مهمترین عنوان به اطمینان قابلیت
 شناخت به نسبت باید بنابراین دارد، سزایی به نقش آموزشی خدمات کیفیت بهبود در دانشجویان نارضایتی و رضایت شناخت
 و موضوع این اهمیت به توجه با .شود تالش مطلوب و موجود وضع بین شکاف، این کاهش یا بردن بین از و احتمالی شکاف
 مشاهده متون بررسی در خدمات کیفیت شکاف شناسایی منظور به تا کنون اي مطالعه شاهرود زشکیپ علوم دانشگاه در اینکه

 الگوي طریق از شاهرود پزشکی علوم دانشگاه آموزشی خدمات کیفیت شکاف میزان تعیین هدف با حاضر پژوهش لذا نگردید،
  . رسید انجام به دانشگاه این در تحصیل به شاغل دانشجویان نظرات دریافت با سروکوال
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  ( باذکررفرانس )مرور تجربیات و شواهد خارجی 
 نموده و لیترك تحص انیاز دانشجو گروه در دو یخدمات آموزش تیفیپژوهش انجام شده توسط پتر و همکاران در مورد ک - 1

 یکرده بودند ب لیتحص ترك که یانیخدمات از نظر دانشجو تیفیشکاف ک که نشان داد ا،یدر استرال لیشاغل به تحص انیدانشجو
  .باشد یم لیبه تحص شاغل انیشتر از دانشجو

  
 نیشتریب نیدر تورنتو کانادا انجام شد، در بعد تضم یبازرگان تیریدر دانشکده مد ی)خدمات آموزشChuaدر مطالعه چو ( - 2

  در مطالعه اي  مشاهده شد. تیفیک یشکاف منف
  
در دوره  یخدمات آموزش تیفیاز ک ینیچ انیادراك و انتظار دانشجو نییر تع) به روش سروکوال به منظوBradley(یبرادل  - 3

   وجود دارد. تیفیک  ینشان داد که در تمام ابعاد خدمت، شکاف منف تیفیشکاف ک لیو تحل یلیتکم التیتحص
  
 )ا ذکررفرانس ذکر شود(در این بخش سوابق اجرائی این نوآوري در دانشگاه وکشور بطور کامل ب مرور تجربیات و شواهد داخلی 

 تیفیک ، شکاف زانیم نیزنجان نشان داد که کمتر یپزشک دانشگاه علوم انیدانشجو انیدر م همکارانش و یمطالعه آربون - 1
 یخدمات آموزش تیفینمره شکاف ک نیانگیم و همکارانش در پژوهش خود نشان دادند یآربون .باشد  یم نانیمربوط به بعد اطم

  .بود مذکر انیاز دانشجو شیداري ب یبه طور معن خدمات تیفیر تمام ابعاد پنج گانه کمؤنث د انیدانشجو
  
نشان  یآموزش خدمات تیفیزاهدان و هرمزگان در مورد ک یپزشک علوم در دانشگاه هاي یو آقامالئ یائیکبر قاتیتحق جینتا - 2

و  یمنف شکاف نیشتریداراي ب یمورد بعد پاسخگوئ ود باشد که در هر یخدمات م تیفیپنج گانه ک ابعاد در یدهنده ي شکاف منف
برخودار نبوده است  یمطلوب تیفی.( ک از یآن است که خدمات آموزش انگریباشد که ب یم یشکاف منف نیداراي کمتر نانیبعد اطم

.  
پنج  ابعاد شکاف در نینگایتهران، م یعلوم پزشک دانشگاه یراپزشکیدانشکده پ انیدانشجو نیدر ب همکاران و یقیدر مطالعه توف -3 

  .نداد  نشان جنس مؤنث و مذکر رابطه آماري معناداري را دو در مورد هر یخدمات آموزش تیفیگانه ک
  
 که نشان داد یو دکتراي عموم یکارشناس ،یکاردان مقطع انیادراك و انتظار دانشجو سهیبا مقا خود در مطالعه ییآقا موال  - 4

 تیفیانتظار آنها از وضع مطلوب ک اما وجود ندارد، یخدمات آموزش تیفیموجود ک وضع راك آنها ازداري در اد یاختالف آماري معن
  .داري با هم داشت یاختالف آماري معن ،یآموزش خدمات

  
بیمارستان  در یک مطالعه رضایت مندي کارآموزان و کارورزان پزشکی از آموزش در بخش هاي بستري اورژانس و سرپایی - 5

آموزش را از کنار  د. دانشجویان معتقد بودند که با توجه به آنچه در آینده از نوع کار آن ها مورد انتظار است باید امربررسی گرد ی
  .تخت بیمارستان ها به درمانگاه هاي سرپایی، مراکز بهداشتی و عرصه هاي اجتماعی کشاند 

  
انجام شد کیفیت آموزش بالینی از نظر دانشجویان مورد در دانشگاه علوم پزشکی ایران  1381دیگري که در سال  در بررسی -6

  .در حد نسبتا مطلوبی گزارش گرد ید  مطالعه
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( آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژي ، د یسبنوی شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را
  اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویسید )
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   آموزان و کارورزان داوطلب صورت گرفت.کارسرشماري آسان و از بین گروه  بصورت ها نمونه انتخاب روش .گرفت مانجا
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ماه بود . در مورد  15ماه و با میانگین  21تا  9زي دانش جویان می گذشت در محدوده آمومدت زمانی که از شروع دوره کار
ماه از دوره بالینی  9رد بررس ي حداقل مو یان دانشجو یه کل این بنابر.  بود ماه 5/10 میانگین با ماه 15 تا 2کارورزان طول دوره 

شد . آموزش بالینی در بخش هاي ماژور شامل داخلی، جراحی ، اطفال ، زنان، و بخشهاي مینور عفونی، روان  خود را گذرانده بودند.
 .در نظر گرفته شد و حلق و گوش و بینی چشماورژانس، پزشکی، 

 فردي مشخصات بخش دو شامل پرسشنامه. این  شد آوري جمع SERVQUAL استاندارد ي پرسشنامه از استفاده با ها داده
 شامل ( ملموس بعد بود. ) ملموس و اطمینان همدلی، پاسخگویی، تضمین، ابعاد( خدمات کیفیت ي گانه پنج ابعاد و دانشجویان
 به شده داده وعده خدمات اجراي در سازمان توانایی شامل ( تضمین بعد) ، اطیارتب کانالهاي و کارکنان ابزار، فیزیکی، تأسیسات

 شامل ( اطمینان بعد )،دانشجویان به شده ارائه خدمات قبال در کارکنان پاسخگویی میزان شامل ( پاسخگوئی بعد )، دانشجویان
 و تعلق احساسشامل ( همدلی بعد در و ) ندانشجویا در اطمینان ایجاد در آموزشی خدمات کارکنان مهارت و دانش توانائی،

 دو در اي گزینه شش مقیاس اساس بر سؤال 28 حاوي پرسشنامه قرار گرفت. سؤال مورد دانشجویان به نسبت کارکنان تعهد
بصورت ادراکات ) و بخش 0=کم خیلی و 1= کم ،2= کم نسبتا،  3=زیاد نسبتاً ،4=زیاد ،5=زیاد خیلیبصورت ( انتظارات بخش

 وضعیت مورد در ادراکات بخش در دانشجویان .بود )0=بد خیلیو  1=بد ،2=بد نسبتاً،  3=خوب نسبتاً ،4=خوب ،5=خوب لیخی(
 به پرسشنامه روایی .دادند پاسخ پرسشنامه به مطلوب و آل ایده وضعیت مورد در انتظارات بخش در و هست آنچه و موجود
 واقعیت و انتظارات بخش دو در)  (α=0/81کرونباخ آلفاي ضریب محاسبه با نیز ییپایا و شد تأیید اساتید نظر با محتوایی صورت

 کیفیت از آنها ادراك( آموزشی خدمات کیفیت موجود وضعیت به دانشجویان نمره ،کیفیت شکاف تعیین براي . گردید تعیین ها
 قرار مقایسه مورد )خدمات کیفیت از نهاآ انتظار( آموزشی خدمات کیفیت مطلوب وضعیت به آنها نمره با )شده ارائه خدمات
 و بوده دانشجویان انتظارات حد از بیشتر شده ارائه آموزشی خدمات که بود این بیانگر بودن مثبت صورت در حاصل نمره .گرفت

 یمنف شکاف و نکرده برآورده را دانشجویان انتظارات شده، ارائه آموزشی خدمات که بود آن از حاکی بودن منفی صورت در
 نشان که شد گرفته نظر در کیفیت شکاف وجود عدم معنی به شد صفر با برابر حاصل نمره که صورتی در و دارد وجود کیفیت
   بود. دانشجویان به شده ارائه آموزشی خدمات بودن انتظار حد در ي دهنده

ها نسبت به ادراکات آن ها بود.  هیگو بعاد وا هیدر کل انیبودن انتظارات دانشجو باالتر حاصل از پژوهش حاضر نشان دهنده ي جینتا
با  است که بوده موجود نسبت به وضع انینشدن انتظارات دانشجو برآورده از یحاک زیمتعدد در کشورهاي مختلف ن مطالعات جینتا
دهد  ینشان م جود)،مو آل) با ادراکات (وضع دهینمرات انتظارات (ا نیانگیم نیب اختالف محاسبه. دارد یمطالعه فوق همخوان جینتا

باشد. مطالعات مختلف  یم نانیمربوط به بعد اطم آن نیو کمتر ییبعد پاسخگو به مربوط یمنف شکاف نمره نیانگیم نیشتریکه ب
  مطالعه حاضر داشتند.  مشابه یجینتا زین

منابع  صیدر مورد تخص ريیگ میبندي و تصم تیاولو زي،یبراي برنامه ر یمناسب تواند مبناي یخدمات، م تیفیشکاف ک نییتع
 انتظارات از برآورده نشدن یحاک یخدمات آموزش تیفیک یرسد شکاف فعل یمطالعه حاضر ، به نظر م جینتا به با توجه .باشد 

  از انیبر ادراك و انتظارات دانشجو رگذاریتأث اي شهیشکاف، شناخت عوامل ر نیجبران ا براي یخدمات است؛ گام اساس رندگانیگ
 ماپژوهش  جینتا نیچن. هباشد یم انینظر دانشجو نیکاهش شکاف و تأم براي ییآن اتخاذ استراتژي ها یت و در پخدما تیفیک

  اند.داشته  شتريیب تیرضا کارکنان و دیاز برخورد توأم با احترام اسات انیدانشجو از آن است که یحاک
 زیابعاد ن ریسا تیفیابعاد، ک نیا همگام با کاهش شکاف درخدمات هستند،  تیفیک در شتريیتمرکز بر ابعادي که داراي شکاف ب با

 یکنندگ دیتشد بعد، اثر کی) در تیفیک شی(و بالعکس افزا شکاف وجود نقص و رایز ابد،ی یخدمت بهبود م رندگانیگ دگاهیاز د
  .گردد یابعاد م ری) در ساتیفیبهبود ک ای(تیفیک که موجب افت یمعن نیدارد؛ بد

 عمل نشده یبه خوب انیدانشجو هاي آن است که در قبال خواسته انگریابعاد، ب هیکل در یپژوهش وجود شکاف منف جیتوجه به نتا با
 عمل به تعهدات و انجام وعده ها به نهیدر زم و وجود ندارد یبه حد کاف انیبراي دانشجو یآموزش زاتیو تجه التیتسه است؛
 یخدمات آموزش تیفیبا ک ارتباط در یابیپروژه عارضه  کید ضمن انجام شو یم شنهادیمنظور پ نیشود. به هم یعمل نم یدرست
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براي کارکنان  یمهارت هاي ارتباط یبرگزاري دوره هاي آموزش عرصه، نیتر موانع و چالش هاي موجود در ا قیدق براي شناخت
در  یعلم أتینشجو براي اعضاي هبا دا موثر آموزش و برقراري ارتباط نیبا روشهاي نو ییآشنا یو کارگاه هاي آموزش یآموزش

  .ردیگ قرار تیاولو
  

( آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و د یسبه انگلیسی بنوی  شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را  
   )تطبیق متدولوژي ، اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویسید

 
Quantitative expansion of higher education, regardless of quality, will have negative 
consequences. Students are the main customers of universities and learning about their 
perception and expectations of the educational system can provide valuable insight for planners 
to promote education quality. This study aims to examine quality gaps in educational services by 
perceptions and expectations of students in Shahroud University of Medical Sciences. 
The study population consisted of all students in various majors in Shahroud University of 
Medical Sciences. Sample of students was selected 150 students (interns &externs). The study 
questionnaire was the SERVQUAL standard questionnaire. 
Students' expectations in all aspects were higher than the current status. According to the results, 
it is proposed that a project to be implemented for fault findings to identifying the barriers and 
challenges related to quality of education. Enhancing the communication skills of teaching staff 
and effective communication with students by organizing training courses could be among other 
applicable strategies. 

  
  

شیوه هاي تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته  را ذکر 
 کنید.

 یل را ذکرکنید:توجه: در این بخش موارد ذ
 برگزاري دوره هاي آموزشی در جهت انتقال نوآوري 
 پذیرش در کنگره ها و جشنواره ها 
  شیوه هاي نشر نوآوري اعم ازCDپاورپوینت / مقاالت داخلی یا خارجی/تارنما/کتاب/ راهنما / 
 شواهد تعمیم نوآوري در اماکن دیگر و نتایج آنها 

 اگیرانخبرگان/ همکاران /مشتریان یا فر نقد  
  

در این فرایند ضمن توجیه دانشجویان مقطع بالینی از هدف تحقیق و همچنین توصیه به حفظ و رعایت عدالت از آنها خواسته شد 
سواالت پاسخ هاي واقعی داده و فارغ از اضطراب عواقب بعدي واقعیت ها را بیان نمایند. الزم به ذکر است که پرسشنامه هاي  که به

نتایج این تحقیق جهت چاپ براي برخی از مجالت معتبر ارسال شده  تکمیل شده بدون اسم و کامالً ناشناخته جمع آوري گردید.
  است.
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نتایج حاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را 
  .بنوییسد

 توجه: در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید:
  شواهد دستیابی به اهداف  براي هریک از اهداف ویژه به تفکیک 
 ن/مشتریانمیزان رضایتمندي فراگیرا 
 تقاط قوت و ضعف و پیشنهادات براي آینده 

  

  
با توجه به نظرات دانشجویان و اعتراف آنها مبنی بر شناسایی تعداد بسیار زیادي از مشکالت و همچنین تائید این کمبود ها توسط 

ان دهنده موفق بون انجام این تحقیق و دست یابی به اهداف بوده و امید است با برطرف نمودن مشکالت تعداد زیادي از اساتید نش
  مشخص شده، درصد رضایتمندي بازهم ارتقا یابد.

  
  
  

  نوآوري  سطح
 . در سطح گروه آموزشی براي اولین بار صورت گرفته است  
 . در سطح دانشکده براي اولین بار صورت گرفته است  
 . در سطح دانشگاه براي اولین بار صورت گرفته است  
  است .در سطح کشور براي اولین بار صورت گرفته  
 . در دنیا براي اولین بار صورت گرفته است  
  
  

  .  شده استمجري فرایند بوده و متعهد می گردم کلیه اطالعات مبتنی بر واقعیت ترتیب داده  دکتر حمید واحدي اینجانب 
  

ی کند بصورت الزم است مجموعه ایی ازمستندات ، فیلم و .....مرتبط با فرایند که ارزیابی واقعی آن را ممکن م توجه :
که  فایل تهیه  و بهمراه فرم درخواست ارزشیابی جشنواره کشوري ارسال شود. این مجموعه باید حاوي اطالعاتی باشد

مثال در حیطه تدوین و بازنگري برنامهحداقل باید  (را توسط سایر افراد در مراکز دیگر فراهم نماید امکان اجراي این فعالیت
  ). کوریکولوم کامل ضمیمه باشد

 
 

  


