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ABSTRACT
Background & objectives: In the field of health care, the quality has a special place and
understanding the perceptions and expectations of the care recipients of the provided services
is very important and the first step to improve the quality of care. Therefore, this study was
conducted to examine the quality of mother-child care from perspectives of mothers in the
primary health centers of Qom.
Methods: In this cross-sectional study, using multi-stage sampling method, 409 mothers
referring to health care centers of Qom evaluated the quality of primary health care including
family planning, immunization, growth monitoring of children. Demographic information as
well as the standard SERVQUAL questionnaire with 22 questions (Quality assessment
questionnaire with 5 dimensions of tangibles, assurance, reliability, responsiveness, and
empathy) was used for collecting data. Data were analyzed by SPSS 21 with descriptive
statistics and ANOVA, T-test and Pearson's correlation coefficient tests at the significant level
of less than 0.05.
Results: In all aspects, the quality gap was negative. The highest gap mean was observed in
the tangible dimension (-1.59) then empathy (-1.53), accountability (-1.47) reliability (-1.28)
and the lowest gap average was assurance (-1.10). In this study the gap between the services
quality provided for working women and housewives indicate a significant difference
(p>0.001). The education level had a significant relationship with provided services quality
gap (p=0.024). Also age has a significant direct correlation with negative gap of quality in all
dimensions (p<0.005).
Conclusion: The services quality and its dimensions’ analysis showed that there is a negative
gap in service quality and its five dimensions between women's expectations and perceptions
of the service recipient. In all cases, their expectations level was beyond perception.
Keywords: Quality Gap, Health Care, SERVQUAL, Health Centers, Care Recipient.
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بررسی کیفیت خدمات بهداشت مادر و کودک با الگوی
سروکوال
لیال کاظم نژاد ،1محمد جواد قاسم زاده ،2سیامک

محبی* 3

چکیده
زمینه و هدف :در حوزه ارائه خدما بهداشتی ،م وله کیفیت دارای ایگاه ویژه
ای است و شناخت ارائه دهندگان این خدما از ادراکيا و انتظيارا آنيان از
خدما ارائه شده حائز اهمیت فراوان است و اولین گيام برای ارت ای کیف یت
محسوب میشود .لذا این مطالعه با هدف تعیین کیفیت خدما بهداشت مادر و کودک
ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی شهر قم ور گرفت.
روش کار :در این مطالعه تو یفی تحلیلی م طعی  923ميادر مرا عيه کننيده بيه
مراکز بهداشتی درمانی شهر قم هت دریافت مراقبت های بهدا شتی شيامل تن ظیم
خانواده ،واکسیناسیون و پایش رشد کودکان به روش نمونه گیری چ ند مرحليه ای
انتخاب شدند .هت گردآوری اطالعا از پرسشنامه مشخصا فردی و نیز پرس شنامه
 11سئوالی استاندارد سروکوال (پرسشينامه سينجش کیفیيت در  1بعيد ملموسيا ،
تضمین ،اطمینان ،پاسخگویی و همدلی) استفاده شد .داده ها توسپ  SPSS-21توسپ
شاخصهای مرکزی و نیز آزمونهای  T ،ANOVAمست ل و ریب همبستگی پیرسيون در
سطح معنیداری کمتر از  2/21تحلیل شد.
یافته ها :در تمامی ابعاد شکاف کیفیت منفی به دست آمد به عبيارتی ادرا کا
از انتظارا کمتر بود .بیشترین میانگین شکاف کیفیت در بعد ملموسا ()-1/13
و بعد از آن به ترتیب در ابعاد همدلی ( ،)-1/19پاسخگویی ( )-1/93و اطمینان
( )-1/18مشاهده شد و کمترین میانگین شکاف مربوط به بعد تضمین ( )-1/12بود.
در این مطالعه شکاف کیفیت خدما ارائه شده بین زنان شاغل و خانه دار اختالف
معنی داری نشان داد ( .)p>2/221میزان تحصیال نیز با شکاف کیفیت خدما ارائه
شده ارتباط معنی داری داشت ( .)p=2/219همچنيین سين بيا شيکاف منفيی کیفیيت
همبستگی مست یم معنیداری در تمام ابعاد نشان داد (.)p>2/221
نتیجه گیری :تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در کیفیت خدما و در تمامی
ابعاد پنجگانه آن بین انتظارا و ادراکا زنان گیرنيده خدمت ،شکاف من فی
و ود داشت .در تمامی موارد سطح انتظارا آنان فراتر از سطح ادراکيا آن ها
بود.
واژه های کلیدی :شکاف کیف یت ،خدما بهداشيتی ،سروکوال ،مراکيز بهدا شتی
درمانی ،گیرندگان خدما
دریافت39/12/1 :

مقدمه
در محييیپ پيير تالطييم و رقييابت
امييروز ،سييازمانهييای در عر ييه
رقابت موفقتر خواهند بود كه در
بيرآوردن نیازهيا و خواسيتههياي
مشتریان گيوي سيب ت را از سایر
رقباي بازار بربایند؛ به تعبیير
دیگيير بنييا بييه فلسييفه دیييد
بازاریاب یع ن مشيتري گرایي ،
مشتریان را مركز تو ه قرار داده
و از دید مشتریان به مسائل نگاه

پذیرش31/6/1 :

كننييد ( . )1بييه عبييارتی ر ييایت
هان
مشتري و کیفیت ،مو يوعا
هستند که همه سازمانها را تحيت
تأثیر خود قرار م دهند .بسیاري
از مح ان ،ر ایت م شتري را به
عنوان احساس خوش یا ناخوش فرد
در نظر م گیرند کيه از م ایسيه
ادراکا با انتظاراتش در زمینيه
محصول /خدمت دریافيت شده م نت
يت
يابراین ،كیفیي
يود ( .)1بني
م ي شي
مهمترین عامل در رقابت هان به
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 .1گروه مامایی،دانشکده پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،قم ،ایران
 .1گروه اطفال ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،قم ،ایران
 .9گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
ایمیلmohebisiamak@yahoo.com :
* نویسنده مسئول .تلفن21193891111 :

بررسی کیفیت خدما

بهداشت...

معناداري بر مشتري محوري تأکیيد
يد (.)8
يار ببرني
يه کي
يد ،بي
مي کنني
خييدما بهداشييت درمييان بييراي
افراد ،بدون تو ه به ویژگ ها و
خصو یا آنها فراهم م شود و به
همین دلیل افراد يز الینفيز در
ارزیاب این نوع خدما ه ستند و
که
گیرندگان خدما در هر مح ل
خدما را دریافت کنند م توانند
به ارزیاب کیفیت آن بپردازنيد.
به نظر میرسيد فرهنيگ و آداب و
رسوم م ناطق مخت ل در ارزیيابی
افراد از ارائيه خيدما متفياو
است .كیفیت خدما نظام سيالمت از
ياب و
يورد ارزیي
ياگون مي
يرگ گوني
طي
سنجش قرار م گیيرد ( .)3در ایين
خصوص تالش هيای دانشيمندانی چيون
پاراسييورامان 1و زیييتهامييل 2در
شناسيييایی و معرفيييی ابعييياد و
مؤلفيههيای کیفيی ،راه را بيرای
اندازهگیری کیفیت در سازمانهای
يتی
يز بهداشي
يون مراکي
يدماتی همچي
خي
درمانی هميوار سياخت ( .)12ایين
ابييزار بييا اسييتفاده از مييدل
سروکوال 3به دست آمد .سيروکوال،
يیابی
يرای ارزشي
يری بي
يزار معتبي
ابي
کیفیت خدما است و در قیياس بيا
سایر روشهای ارزشیابی مزایيایی
دارد که امکان تطبیيق اب عاد آن
با انواع مختل محیپهای خدماتی،
پایييایی و اعتبييار بيياالی آن در
م ایسه ادراک و انتظار مشتریان،
اهمیت نسبی ابعاد پنجگانه آن در
درک کیفیييت خييدما و توانييایی
تحلیل بر اساس ویژگیهای معیيت
شييناختی ،روانشييناختی و سييایر
زمینهها از مله ایين مزایاسيت
( .)11,11مييدل سييروکوال یکييی از
مدلهایی است که از طریق تحلیيل
شکاف بین انتظار و ادراک م شتری
سعی در سنجش میزان کیفیت خيدما
دارد .این مدل همچنيین بيه ميدل
تحلیل شکاف معروف است .این ميدل
کیفیت خدما ارائه شيده را از 1
بعد ملموسا  ،اعتماد ،پاسخگویی،
يابی
يورد ارزیي
يدلی مي
يمین و همي
تضي
1

Parasuraman
Zeithamel
3
Servqual
2
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شمار م آید و سازمانها ناچارند
كه براي رقا بت پیروزمندا نه در
بازار ،كاال یا خدمت بيا كیف یت
عر ه نمایند .به عبيارتی کیف یت
خدما به عنوان تبیینکننده ا ل
موف یييت یييز سييازمان در محييیپ
رقييابت امييروز شييناخته شييده و
هرگونه کاهش در ر ایت مشتري به
دلیل کیف یت يعی خيدما مو يب
نگرانيي اسييت ( .)9،9در میييان
بخشهاي مختل خدما  ،بخش خدما
ياه
يان داراي ایگي
يت درمي
بهداشي
ویژهاي است ،این بخش بيا قشير
يدا
ياط پیي
يه ارتبي
يیع از امعي
وسي
م کند و مهمتير آنکيه وظیفيه و
رسالت حفظ سالمت امعه بر عهيده
هت
این بخش است و اقدام ميوثر
يب
يدمت دهي و کسي
يیوه خي
يود شي
بهبي
ر ایت مشيتریان در ا ین بخيش از
اهمیت ویژهاي برخوردار است (.)1
در این بخش ،به لحاظ اهمیت نيوع
خدما و سر و كارداشتن با يان
انسانها ،اعتالي كیفیت و تضيمین
آن براي نظام بهداشت و درميان و
مردم مورد تو ه قرار گرفته و از
ييراي
يياال بي
يياي بي
يين رو ت ا ي
ایي
فعالیييتهيياي مييدیریت كیفیييت در
سازمان هاي خدمات و تولیدي بيه
طور فزایندهاي گسترش یافته است
(.)6
در رویكرد سنت  ،ارزیاب کیف یت
خييدما بهداشييت درمييان بييا
ياي عین ي از
يتفاده از معیارهي
اسي
قبیل میزان مير و میير و شيیوع
بیماريها انجام م شد .اگرچه این
شياخصهيا بيراي ارزیياب کیفیيت
روري هستند ،اميا
خدما بالین
امروزه اغلب ارزیاب هاي ذهن تر
رای شده انيد .در ح ی يت حیطيه
مراقبت هاي بهداشيت درميان از
رویکييرد عر ييه خييدما بييه سييوي
ارزیاب کیفیيت خدما در حرکيت
ييش
ييتا ن ي
يين راسي
ييت و در ایي
اسي
گیرندگان خدما در تعری کیفیيت
خدما م تواند به عنوان معیيار
يود
يه شي
يم در نظرگرفتي
يابت مهي
رقي
( .)3در نتیجييه ارائييهدهنييدگان
خدما در تالش هستند تا ابزارهاي
ارزیاب کیفیت را کيه بيه طيور
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روش کار
این مطالعه به ور م ط عی و از
نوع تو یفی -تحلیلی در سال 1939
ا را گردید .مادران مرا عهکننده
Campbell

1
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قرار میدهد.
در خصوص ارز یابی کیف یت ارا ئه
شده در مراکيز بهدا شتی در مانی
نتای نشان میدهد که شکاف قابل
تو هی بین انتظيارا و ادر کا
گیرندگان خدما بهداشتی در مانی
و ود دارد .نتای مطالعه ای که
آقامالی به منظور سنجش ادراکيا
و انتظارا زنان مرا عهکننده به
مراکز بهداشت درمان شهر ب ندر
عباس انجام داد نميره کیفیيت را
يدمت
يه خي
ياد پنجگاني
يام ابعي
در تمي
منفيي نشييان داد ( .)19نتييای
مطالعه ای که کبریای به منظيور
سنجش ادراکا و انت ظارا زنيان
مرا عه کننده به مراکز بهداشيت
درمان شيهر کا شان انجيام داد
نیييز نمييره کیفیييت را در تمييام
ابعاد پنجگانه خدمت من ف ن شان
داد ( .)19مطالعهاي که کمپبل 1و
همکاران در مرا عه کننيدگان بيه
مراکز بهداشت درمان شهر ل ندن
در مورد ارز یاب کیف یت خيدما
بهداشت اولیه انجام دادند نشان
داد که بین گروههاي سن از نظر
يياو
ييدما  ،تفي
ييت خي
ادراک کیفیي
معن داري و ود دارد و افراد مسن
تر از کیفیت خيدما ( به يز در
ميييورد بعيييد دسترسييي ) ادراک
مطلوبتري داشتند ( .)11بر پایيه
آنچه كه اشاره شد ،مراکز ارا ئه
خدما بهداشتی كه یك از ا نواع
سازمانهاي خيدمات هسيتند نیيز
باید به من ظور حفيظ مشيتریان و
لب وفاداري آن ها و ك سب مز یت
رقابت  ،براي شناسای انتظيارا
و نیازهاي مشتریانشان كه ميردم
يا
يدما بي
يد و خي
يالش كنني
يتند تي
هسي
كیفیت به آنها ارائه دهند .ليذا
این مطالعه با هدف تعیین کیف یت
خدما بهداشت مادر و کودک ارائه
شده در مراکزبهداشتی درمانی شهر
قم در سال  1939ور گرفت.

به مراکز بهدا شتی درميانی شهر
قييم ،هييت دریافييت مراقبييتهييای
بهداشييتی اولیييه شييامل تنظييیم
خانواده ،واکسیناسیون ،پایش رشد
کييودک و ...امعييه آميياری ایيين
مطالعه بودند .مادران غیرایرانی
و یا با عدم تمایل براي شركت در
مطالعييه ،وارد مطالعييه نشييدند.
بيييرای نمونيييهگیيييری از روش
نمونهگیری چندمرحلهای اسيتفاده
شد ،لذا از بيین نيواحی  8گانيه
شهرداری شيهر قيم 9 ،ناحیيه بيه
ور ت صادفی در
عنوان خوشه به
نظر گرفته شده و از هر ناحیه یز
مرکز بهداشتی در مانی شهری (از
بین  1تا  9مرکز بهداشتی درمانی
ور تصيادفی انت خاب
شهری) به
گردید .سپس از هر مرکز تعداد 69
دریافت کننده خدمت بيه يور در
دسترس انتخاب شدند .برای انتخاب
يگران در
يز ،پرسشي
يراد از مراکي
افي
مراکز انتخابشده حضور یافتيه و
تمام افراد مرا عهکننده را تيا
زمان تکمیل تعيداد نمو نه ميورد
نظر وارد مطالعه کردند .بر اساس
فرمول حجيم نمونيه بيرای تع یین
میانگین در مطال عا تو يیفی ،و
با در نظر گرفتن احت مال خ طای
نييوع اول برابيير  ،2/21واریييانس
 2/119بر اساس مطالعه مشابه ()19
و خطای نمونهگیيری  ، 2/1حيداقل
تعداد نمو نه الزم بيا تو ه به
احتميييال عيييدم تکمیيييل کاميييل
پرسشنامهها  923برآورد شد.
در این مطالعيه از دو پرسشينامه
مشخصيييا دموگرافیيييز و نیيييز
پرسشيينامه اسييتاندارد سييروکوال
استفاده شد .پرس شنامه سيروکوال
در اوایل دهيه 1382ميیالدی توسيپ
پاراسورامن و همکاران معرفی شد.
در این ميدل ر ایت مشيتریان از
کیفیت خدما ارائهشيده سينجیده
میشود ( .)12براي سينجش ادرا و
انتظار گیرندگان خدما بهداشيتی
درمانی در مورد كیفیت خدما از
پرسشينامهاي كيه توسيپ كبریيای
( )19به روش سروکوال تهیيه شيده
بود ،استفاده گردید .این ابيزار
مشتمل بر  13فيت سيؤال متنياظر

بررسی کیفیت خدما

بهداشت...

نمره مثبت كیفیت حاك از آن است
كه خدما ارائه شده فراتر از حد
انتظارا گیرندگان خدما بوده و
نمره منف كیفیت بیانگر آن ا ست
كييه شييكاف كیفیييت و ييود دارد.
اعتبار و پایای ایين ابيزار در
مطالعا متعدد ،در ایران تاییيد
شده اسيت ( ،)19,19بيه طيوری کيه
پایایی این پرسشنامه در مطالعيه
طراحی  2/83بيه دسيت آميده اسيت
( .)16هت رعایت مالحظا اخالقيی،
نمونهها با اطالع از اهداف پژوهش
و با ر ایت وارد مطالعه شيدند و
پرسشينامههيا بيدون درم مشخصيا
فيردی گيردآوری شيد .دادههيا در
نهایت توسپ  SPSS-21توسپ شاخصهای
ير میيانگین و
يزی نظیي
ياری مرکي
آمي
انحييراف معیييار تو ييی شييده و
همچنین از آزمونهای  Tمسيت ل و
 ،ANOVAآزمون تع یبيی دانکين و
ریب همبستگی پیرسون هت تحلیيل
دادههييا اسييتفاده شييد .سييطح
معنیداری آزمونها کمتير از 2/21
در نظر گفته شد.
یافتهها
میييانگین سيين نمونييههييای مييورد
مطالعه  13/32±1/38سال بيود1/1 .
در د ( 6نفر) بیسواد 3/1 ،در يد
( 13نفر) تحصیال ابتيدایی11/1 ،
در د ( 61نفر) تحصیال راهنمایی،
 98/9در ييد ( 138نفيير) تحصييیال
ير)
يد ( 119نفي
متوسيطه و  13/3در ي
دارای تحصیال دانشيگاهی بود ند.
از لحاظ شغل  38/1در د ( 911نفر)
خانهدار و ماب ی یعنی  11/1در د
( 88نفر) شاغل بودند 31/9 .در د
( 938نفر) بيومی شيهر قيم و 3/6
در د ( 91نفر) غیربومی بودند.
در ایيين مطالعييه مشييخص شييد کييه
میانگین و انحرافمعیار ادراکا
و انتظييارا از کیفیييت خييدما
ارائه شيده بيه ترتیيب 9/12±2/81
نمييره و  9/93±2/33نمييره بييود و
شکاف کیفیت  -1/93را نشيان داد.
آزمون تی م ست ل نیيز نشيان داد
ييا و
ييانگین ادراکي
ييین دو میي
بي
انتظيييارا از کیفیيييت خيييدما
ارائهشده اختالف معنیداری و يود
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ين
ياس پي
ياس م یي
ير اسي
يه بي
يت كي
اسي
در هاي لیكر طراح شده و داراي
پن بعد كیفیت خدمت ا ست .ا ین
يدمت
يمین خي
يد تضي
يامل بعي
ياد شي
ابعي
(دانش و توا ع پرسنل و شای ستگ
و توانای آنها براي ال ياي حس
يؤال) ،
يان ( 1سي
اعتم ياد و اطمیني
بعييد پاسييخگوی (تمایييل مرکييز
بهداشتی درمانی به همكاري و كمك
به گیرندگان خدما و ارائه سریع
يدل
يد همي
يؤال)  ،بعي
يدما ( 1سي
خي
كاركنييان (توانييای پرسيينل در
برخييورد ویييژه بييا هيير یييك از
يه
يه بي
يا تو ي
يدما بي
يدگان خي
گیرني
يد
يؤال)  ،بعي
يا ( 6سي
يا آنهي
روحیي
يز
يای مرکي
يدمت (تواني
يان خي
اطمیني
بهداشتی درمانی در ارا ئه خيدمت
به شكل مطمئن و دقیق ( 3سؤال) و
بعد ملموس خدمت (ظياهر و فضياي
فیزیك مرکيز بهداشيتی درميانی،
تجهیزا  ،كاركنان و كانيالهياي
ارتباط ( 9سؤال) م باشد.
هت معآوري دادهها از گیرندگان
خدما درخواست شد دیدگاه خود را
خدما بيا
در مورد و عیت فعلي
يييه
ييي از  1گزیني
ييياب یكي
انتخي
كامال خيوب ،خيوب ،متو سپ ،بيد و
ً
خود را در
خیل بد و انت ظارا
مورد و عیت مطلوب با انتخاب یك
كيامال مهيم ،مهيم،
ً
از گزینه هاي
ً مهيم ،كم اهمیيت و خی ل
نسبتا
كم اهمیت براي هير عبيار مشيخص
نمایند .نمره هر سؤال بین  1تيا
 1متغیر است .در هر بعد  ،نميره
سؤاال با هم مع و مج موع آن ها
بر تعداد سيؤاال آن بعيد ت سيیم
می شود كه به ایين ترتیيب نميره
ادرا و انتظار در هر كيدام از
يا 1
يین  1تي
يز بي
يدمت نیي
ياد خي
ابعي
متغیر است .براي محا سبه نميره
كیفیييت كليي خييدما نیييز نمييره
اختصاص یافته به همه سؤاال  ،با
ير 13
يا بي
يوع آنهي
يع و مجمي
يم مي
هي
(تعييداد كييل سييؤاال پرسشيينامه)
ت سیم می گردد كه در ایين حاليت
نیز نمره كیفیت كل بین  1تيا 1
متغیر است .شكاف كیفیت خدما با
تفا ل نميرا سيطح ادرا و سيطح
مورد انتظار خدما بدست میآید.
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داشت ( .)p>2/221همچنيین نتيای
آماری نشان داد در ت مام ابعياد
پن گانه کیفیت بین اداراکيا و

انتظييارا نمونييههييا اخييتالف
معنیداری و ود داشت ( دول .)1

ابعاد
کیفیت
بعد
ملموسا
بعد
اطمینان
بعد
پاسخگویی
بعد
تضمین
بعد
همدلی

متغیرها
ادراکا
انتظارا
ادراکا
انتظارا
ادراکا
انتظارا
ادراکا
انتظارا
ادراکا
انتظارا

میانگین
1/31
9/12
9/11
9/93
1/33
9/96
9/18
9/68
1/89
9/96

همچنین نتای آزمون  Tمسيت ل و
نیز  ANOVAنشان داد که میانگین
شکاف کیفیت بر حسب شغل و تحصیال
در نمونهها ی مورد مطالعه یکسان

انحراف
معیار
2/66
2/39
2/36
2/88
2/89
2/33
2/32
2/38
2/63
2/81

شکاف
کیفیت

آزمون T
مست ل

-1/13

p>2/221

-1/18

p>2/221

-1/93

p>2/221

-1/12

p>2/221

-1/19

p>2/221

نیست اما بین شکاف کیفیت خيدما
ارائييه شييده در زنييان بييومی و
غیربومی اختالف معنیداری مشاهده
نشد ( دول .)1

جدول  .2مقایسه میانگین ادراکات و انتظارات نمونههای مورد مطالعه بر حسب شغل ،بومی بودن و تحصیالت

متغیرهای دموگرافیز
شغل
و عیت
بومی

تحصیال

خانه دار
شاغل
بومی
غیربومی
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
متوسطه
دانشگاهی

ادراکا
انحراف
میانگین
معیار
2/81
9/11
2/81
9/28
2/89
9/11
2/89
9/21
2/36
9/18
2/66
9/11
2/31
9/11
2/86
1/38
2/33
1/31

همچنييین آزمييون ييریب همبسييتگی
پیرسون نشيان داد سين با شکاف
منفييی کیفیييت همبسييتگی مسييت یم
معنیداری در تمام ابعاد پنجگانه

انتظارا
انحراف
میانگین
معیار
2/31
9/93
2/33
9/13
2/39
9/11
2/38
9/96
2/39
9/93
2/38
9/99
1/29
9/96
1/21
9/16
2/31
9/61

شکاف
کیفیت
-1/13
-1/11
-1/93
-1/91
-1/11
-1/11
-1/91
-1/18
-1/63

میزان
P
p>2/221
p=2/218

p=2/219

کیفیت داشت( .)p>2/21این مو يوع
در دول  9نشان داده شده است.

جدول  .3همبستگی بین سن با شکاف کیفیت خدمات ارائه شده در گروه تحت مطالعه

متغیر
سن

R
P

ملموسا
r=2/218
p=2/298

اطمینان
r=2/113
p=2/293

پاسخگویی
r=2/183
p=2/293

بحث
با تو ه به نتيای ایين پيژوهش
انتظيييارا گیرنيييدگان خيييدما
بهداشتی فراتر از ادراکا آن ها
از و عیت مو ود بود (شکاف کیفیت

تضمین
r=2/131
p=2/299

همدلی
r=2/163
p=2/291

کل
r=2/132
p=2/293

 .)-1/93مشييابه و ييعیت فييوگ در
مطالعا طراحی و همکاران در خرم
آباد ( ،)16آقامالیی و همکياران
در بندرعباس ( ،)19محمدی و شغلی
در زنجان ( ،)13غالمی و همکياران

Downloaded from hcjournal.arums.ac.ir at 19:20 IRDT on Wednesday May 22nd 2019

جدول  .1مقایسه میانگین ادراکات و انتظارات نمونههای مورد مطالعه در ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات
ارائه شده

بررسی کیفیت خدما

بهداشت...

در مطالعييييا محمييييدی ( )13و
آقامالیی ( )19و ود شيکاف بیشيتر
در این عبارا حياکی از آن اسيت
کييه کارکنييان بييه هنگييام نیيياز
گیرندگان خدمت ،کمتير در دسيترس
هستند .مطالعه عندلیب1در بنگالدش
يی
يخگویی و بي
يدم پاسي
يان داد عي
نشي
میلی از سيوی کارکنيان بهداشيتی
میتواند مو ب اتالف وقت ،پيول و
انرژی دریافتکنندگان خدمت شود و
يمی و
ياراحتی سي
يال آن ني
يه دنبي
بي
روانی و ناکامی به دنبال داشيته
باشد (.)11
در ایيين مطالعييه بعييد کیفیييت
اطمینان ،مشابه مطالعيا گذ شته
نیز دارای شکاف منفی است .ادراک
کیفیييت تييالش کارکنييان مراکييز
بهداشتی درمانی از سوی مرا عین
منجر به احساس اعتماد و اطمینان
در آنها میشيود ایين مو يوع در
مطالعه گارسیا 2مشهود ا ست ،به
طوری که ف دان هماهنگی ،بدقولی
و عملنکردن به تعهدا میتوانيد
منجر به کاهش ر ایت ميرا عین و
اثيير منفييی بيير کیفیييت خييدما
ارائهشده داشيته باشيد ( .)11در
این پژوهش و سایر پيژوهشهيا در
بعد تضيمین ن یز کيه مر بوط بيه
ایجيياد اطمینييان در مييرا عین،
ایجاد احساس امن یت و آراميش در
آنان است ،مراکز بهداشتی درمانی
مرا عین را
نتوانسته انت ظارا
برآورده کند.
در این مطالعه بین میانگین شکاف
کیفیييت بيير حسييب شييغل اخييتالف
معنیداری و ود داشيت (،)p>2/221
به طوری که زنان شياغل بيه طور
معنیدار ی انتظارا باالتر و بيه
تبع شکاف کیفیت بیشتری را گزارش
کردند .به نظر میرسد این مو وع
به انتظارا بياالتر زنيان شياغل
مرتبپ باشد که البتيه شاید به
يطح
يأثر از سي
يت یم متي
يور غیرمسي
طي
يد .در
يم باشي
يد هي
يیال و درآمي
تحصي
مطالعه لی )19( 3و روحی ( )19نیز
مشخص شد بین شغل و شکاف کیف یت
1

Andaleeb
Garcia
3
Lee
2
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در ارومیه ( ،)18غالمی و همکاران
در نیشييييابور ( )13در مراکييييز
ياطق مختل ي
يانی مني
يتی درمي
بهداشي
کشور به دست آ مده اسيت و همگيی
يت
يه بهبودکیفیي
ياز بي
ياکی از نیي
حي
خييدما بهداشييتی از ن طييه نظيير
يترین
يت .بیشي
يدمت اسي
يدگان خي
گیرني
شکاف در بعد ملموسيا ( )-1/13و
کمترین شکاف در بعد تضمین کیفیت
خدما ارائهشده ( )-1/12بود .در
بعد پاسخگویی شکاف کیفیت خدما
ارائيييه شيييده  ،-1/93در بعيييد
اطمینان  -1/18و در بعيد هميدلی
 -1/19بييود .در بعييد ملموسييا ،
مراکيييز بهداشيييتی درميييانی در
زمینههای ميدرن بيودن تجهیيزا
مورد استفاده ،امکانا فیزیکيی،
ظاهر کارکنان ،محیپ ارائه خدمت،
مرتيييب و پييياکیزه بيييودن و...
نتوانسته اند خواستههيای ميورد
يدمت را
يده خي
يان گیرني
يار زني
انتظي
برآورده کند .نتای پژوهش حا ير
يور در اراک
يت پي
يه حکمي
يا مطالعي
بي
( )12از این باب که بعد ملموسا
يابه
يت مشي
يکاف را داشي
يترین شي
بیشي
بود.
بعيد هميدلی نشياندهنيده تمایيل
مراکييز بهداشييتی درمييانی بييرای
ارائه خدما سيریع به زنيان و
مادران و منعکسکننده حساسيیت و
آگاهی نسبت به ت ا اها ،پرسشها
و شکایا مطرحشده از سوی آنيان
است .به نظر میرسيد حجيم زیياد
کارهيای ا رایيی در برناميههيای
ا رایيييی ،زیيييادبودن تعيييداد
گیرندگان خدمت نسبت به کارک نان
در برخی مراکز ،و نیز کمی تجربه
و مهيييار کيييافی در برخيييی از
کارکنان مو ب شده که آنها فر تی
برای ابراز ه مدلی و شينیدن درک
يته
يدمت نداشي
يدگان خي
يرا گیرني
نظي
باشند .در مطالعه محمدی نیز بعد
همدلی دومین بعد از لحاظ م یزان
شکاف منفی به دست آمده که مشابه
مطالعه حا ر است (.)13
بعد پاسيخگویی ،تما یل کارک نان
مراکييز بييه همکيياری و کمييز بييه
مشتریان و پاسخگویی به سئواال و
تأمین سریع خدما تعری میگردد.
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همبستگی بین سن با بعد پاسخگویی
نسبت به سایر ابعاد بیشتر و بيا
بعد ملموسا کمتر بيود .ارتبياط
بین شکاف منفی کیفیت با سين در
سایر مطالعا دیگر نظیر مطالعيه
کبریایی ( ،)19اسيول )11( 1و ليی
( )19نیز تأیید شده است.
نتیجه گیری
در نهایت بایيد اشياره کرد کيه
تجزیه و تحلیيل کیف یت خيدما و
ابعيياد آن نشييان داد در تمييامی
يرا عین
يارا مي
يطح انتظي
يوارد سي
مي
فراتر از سطح ادراکا آنها بود.
يکاف
يترین شي
يه بیشي
ين مطالعي
در ایي
کیفیت خدما به ترتیب در ابعياد
ملموسييا  ،همييدلی ،پاسييخگویی،
اطمینان و تضمین بيه دسيت آ مد.
لذا تأکید بر تجهیيز مرا کز بيه
يه
يد ،ارائي
يد و دیي
يایل کارآمي
وسي
خدما در زمان وعده داده شيده و
در کوتاه ترین فا له زميان  ،در
يييان و
يييودن کارکني
يييترس بي
دسي
ارائييه دهنييدگان خييدمت و کسييب
مهييار هيياي بييه روز شييده ،درک
ارزشها و عواط مرا عهکنندگان،
برگزاري دورههاي آموزش خدمت به
مشتري براي کارکنان و کارگاههاي
افييزایش مهييار هيياي ارتبيياط
کارکنان پیشنهاد میگردد.
Swell

1
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خيدما ارتبياط معنيیداری و يود
داشت .البته در مطالعه آ قامالیی
( )19شکاف کیفیت با شغل ارتباطی
نشان نداد .شاید این مو يوع با
تو ه به حضور زنيان و مردان در
آن مطالعييه بييود حييال آنکييه در
ً زنيان ميورد
رفا
مطالعه حا ير
بررسی قرار گرفتهانيد ،اميا در
این مطالعه بین شکاف کیف یت با
و عیت بومیبودن اختالف معنیداری
به دست نیامد ( ،)p=2/218ولی با
این حال شيکاف کیف یت در زنيان
غیربومی قدری بیشتر بود.
این مطالعيه نشيان داد کيه بيین
تحصیال با میانگین شيکاف کیف یت
خيدما ارتبياط معنيیداری و يود
داشت ،به طوری که آزمون تع یبيی
دانکن نشان داد هر چه تح صیال
باالتر باشد شکاف کیف یت خيدما
نیز بیشتر است به طوری که زنيان
يترین
يگاهی بیشي
يیال دانشي
يا تحصي
بي
شکاف کیفیت و زنان بیسواد دارای
کمترین شکاف کیفیت بودند .مشابه
ایيين و ييعیت در مطالعييا غالمييی
( ،)18کبریييایی ( )19و لييی ()19
ين
يت .در ایي
يده اسي
يزارش شي
يز گي
نیي
يون
يتگی پیرسي
يریب همبسي
يه ي
مطالعي
نشان داد که در تمام اب عاد سن
ياط
يت ارتبي
يی کیفیي
يکاف منفي
يا شي
بي
مست یم معنیداری داشت ،به طوری
که با افيزایش سن م یزان شکاف
منفيی کیفیيت افيزایش ميییافيت.
البتييه بایييد اشيياره کييرد ایيين
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Downloaded from hcjournal.arums.ac.ir at 19:20 IRDT on Wednesday May 22nd 2019

113 لیال کاظم نژاد و همکاران

...بهداشت

بررسی کیفیت خدما

8- Clemes MD, Ozanne LK, Laurensen WL. Patients' perceptions of service quality dimensions: an
empirical examination of health care in New Zealand. Health Marketing Quarterly 2001;19(1):3-22.
9- Heffler S, Smith S, Keehan S, Clemens MK, Zezza M, Truffer C. Health spending projections
through 2013. Health Affairs.2004: W4:79-73.
10- Brady MK, Cronin JJ, Brand RR. Performance-only measurement of service quality: a replication
and extension. Journal of business research 2002;55(1):17-31.
11- Zafiropoulos C. Students'attitudes about educational service quality. The Cyprus Journal of
Sciences 2006;4:13.
12- Arambewela R, Hall J. A comparative analysis of international education satisfaction using
SERVQUAL. Journal of Services Research 2006;6:141-63.
13- Aghamollaie T, Zare S, Kebriyaie A, Podat A. Quality of primary healthcare from the perspective
of women referred to health centers in Bandar Abbas. Payesh Health Monitor 2008;7(2):1217.[Persian]
14- Kebriaei A, Akbari F, Hosseini M, Eftekhar-Ardabili H, Pourreza A. Survey on quality gap in
primary health care in Kashan health centers. J Qazvin Univ Med Sci. 2004;31:82-8.[Persian]
15- Campbell J, Ramsay J, Green J. Age, gender, socioeconomic, and ethnic differences in patients'
assessments of primary health care. Quality in health care 2001;10(2):90-5.
16- Tarrahi M, Hamouzadeh P, BijanvandM, Lashgarara B. The quality of health care services
provided in health care centers of Khorramabad using SERVQUAL model in 2010. Yafteh
2012;14(1):13-21.[Persian]
17- Mohammadi A, Shoghli A. Survey on quality of primary health cares in Zanjan district health
centers. ZUMS Journal 2009;16(65):89-100.[Persian]
18- Gholami A, Salarilak S, Gharaaghaji R, Sadaghiyanifar A, Moosavi-Jahromi L. Quality gap in
primary health care in Urmia health care centers. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery
Faculty 2010;21(4):347-353.[Persian]
19- Gholami a, Nori AA, KHojastehpour M, Askari M. Quality gap in primary health care in
Neyshabour health care centers. Daneshvar 2011;18(92):6-16.[Persian]
20- Hekmatpou D, Sorani M, Farazi AA, Fallahi Z, Lashgarara B. A survey on the quality of medical
services in teaching hospitals of Arak University of Medical Sciences with SERVQUL model, 2010.
Arak Medical University Journal 2012;15(7):1-9.[Persian]
21- Andaleeb SS. Public and private hospitals in Bangladesh: service quality and predictors of hospital
choice. Health policy and planning 2000;15(1):95-102.
22- Hernán GM, Gutiérrez CJ, Lineros GC, Ruiz BC, Rabadán AA. Patients and quality of primary
health care services. Survey of practitioners at the Bahia de Cadiz and La Janda health centers.
Atencion primaria/Sociedad Espanola de Medicina de Familia y Comunitaria 2002;30(7):425-33.
23- Lee MA, Yom Y-H. A comparative study of patients’ and nurses’ perceptions of the quality of
nursing services, satisfaction and intent to revisit the hospital: A questionnaire survey. International
Journal of Nursing Studies 2007;44(4):545-55.
24- Rohi G, Nasiri H, Hesam M, Mirkarimi F, Asaiesh H. Quality of primary health services in
Gorgan health care services centers. Journal of Research Development in Nursing and Midwifery
2009;6(2):9-17.(Persian)
25- Sewell N. Continious quality improvment in acute health care: crating a holistic and integrated
approch. Int J Health Care Qual Assur. 1997;10:20-6.

