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Abstract
Aims: Identifying quality gap of services provided by hospital lead to preparing improvement projects
and programs. This study intends to determine the quality gap in healthcare services provided by Shahid
Elmi Field Hospital from the view point of Patients.
Methods: In this cross-sectional study, 100 patients admitted to the hospital in 2011 were selected
randomly for the study. The data gathered through SERVQUAL Standard Questioner. The content
validity and reliability was confirmed by specialist opinions and Cronbach's alpha coefficient,
respectively. Data analysis was conducted using descriptive statistics and two-sample t, Pearson
correlation and ANOVA tests, using SPSS version 18.
Results: According to the patients' views, there is a positive quality gap in delivered services. The
highest mean score of the negative and positive quality gap were related to Responsiveness (-0.02) and
access (0.035) respectively. There was a significant relation between the frequency of referral and the
quality empathy (p=0.05).
Conclusion: According to the results, the delivered services of the studied Field hospital is higher than
the expectations of patients. It is recommended that processes related to delivery of services, in all
dimensions of services’ quality particularly responsiveness and assurance, should be identified and
reengineered.
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مطالعه موردی یک بیمارستان صحرایي
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چکیده
اهداف :با تعیین شکاف كیفیت خدمات ارائهشده توسط مراكز درمانی میتوان زمینه مناسب را برای تدوین برنامهها و پروژههای بهبود فراهم
نمود .پژوهش حاضر با هدف تعیین شکاف كیفیت خدمات درمانی از دیدگاه مراجعین به بیمارستان صحرایی شهید علمی زابل به انجام رسید.
روشها :در مطالعهای توصیفی -مقطعی ،تعداد  311نفر از بیماران مراجعهكننده به بیمارستان صحرایی شهید علمی زابل ،با روش نمونهگیری
تصادفی ساده انتخاب و وارد مطالعه شدند و دادهها با استفاده از پرسشنامه استاندارد  SERVQUALجمعآوری شد .تحلیل دادهها با
نرمافزار آماری  SPSS18و به كمک آزمون t ،مستقل انجام گرفت.
یافتهها :بر اساس نظرات شركتكنندگان در پژوهش ،شکاف كیفیتی در خدمات ارائهشده به صورت مثبت ارزیابی شد .بیشترین میانگین
نمره شکاف منفی مربوط به بعد پاسخگویی ( )-1/11و بیشترین میانگین شکاف مثبت نیز مربوط به بعد دسترسی ( )1/115بود .بین متغیر
دفعات مراجعه و بعد همدلی ( )p=1/15ارتباط آماری معناداری مشاهده شد.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان میدهد كه در مجموع بیمارستان صحرایی مورد مطالعه فراتر از انتظارات جامعه گیرنده خدمت ظاهر
شده است .پیشنهاد میشود فرایندهای مربوط به ارائه خدمت در تمامی ابعاد كیفیت خدمات به خصوص ابعاد تضمین خدمات و پاسخگویی
شناساییشده و به مهندسی مجدد این فرآیندها پرداخته شود.
کلیدواژهها :كیفیت ،خدمات بهداشتی درمانی ،بیمارستان صحرایی ،سروكوال
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مقدمه
امروزه اكثر سازمانها با انتخاب شاخص رضایت مشتری به عنوان
یک معیار كلیدی ،از طریق ارزیابی كیفیت خدمات خود به دنبال
بهبود رضایت مشتری و در نتیجه بقا و دوام خود هستند [.]3
كیفیت خدمات نوعی قضاوت است كه مشتریان بر اساس ادراک
خود پس از فرایند دریافت خدمت انجام میدهند .بر این اساس
آنان انتظارات خود را با ادراک خود از خدمات دریافت شده مقایسه
میكنند [ .]1كیفیت خدمات مقایسه آنچه مشتری احساس میكند
كه باید باشد (انتظارات) با آنچه كه دریافت داشته است (ادراكات)
میباشد .اگر انتظارات بیش از ادراكات باشد ،از دید مشتری كیفیت
خدمات دریافت شده كمتر است و نارضایتی وی را به دنبال دارد
[.]1
در رویکرد سنتی ،معیارهای عینی از قبیل میزان مرگومیر و شیوع
بیماریها به عنوان شاخصهای ارزیابی كیفیت خدمات بهداشتی
درمانی استفاده میشد؛ اگرچه این شاخصها ابزارهایی ضروری
برای ارزیابی كیفیت خدمات بالینی هستند ،اما امروزه كاربرد
ارزیابیهای ذهنیتر رایج شده است .چنین میتوان گفت كه حیطه
مراقبتهای بهداشتی درمانی از رویکرد «عرضه خدمات» به سوی
«ارزیابی كیفیت خدمات» در جریان است و بر این اساس نقش
بیماران در تعریف كیفیت خدمات بیش از پیش آشکار است [.]2
در نتیجه ارائهدهندگان خدمات در تالش برای بهكارگیری
ابزارهای ارزیابی مشتری محور میباشند [.]5
برای سالهای متمادی ،كیفیت خدمات با استفاده از مقیاسهای
تک بعدی اندازهگیری میشد ،درحالیكه مقیاسهای تک بعدی
برای اندازهگیری یک مفهوم چندبعدی مانند كیفیت مناسب نیستند
[ .]6یکی از روشهایی كه غالباً در ارزشیابی كیفیت خدمات مورد
استفاده قرار گرفته است الگوی سروكوال ( )SERVQUALاست
كه توسط پاراسورامان ( )Parasuramanابداع گردید [ .]7این
الگو روشی برای شناخت هدفمند نقاط قوت و ضعف كیفیت خدمات
سازمان بوده و برای اندازهگیری و مقایسه ادراكات و انتظارات
مشتریان خارج سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد [.]9 ,8
این ابزار ،ادراک مشتریان را در شش بعد خدمت شامل :بعد فیزیکی
یا ملموس (( )Tangibilityشرایط و فضای فیزیکی محیط ارائه
خدمت از جمله تسهیالت ،تجهیزات ،كاركنان و كانالهای
ارتباطی) ،بعد قابلیت اطمینان (( )Reliabilityتوانایی انجام
خدمت به شکل مطمئن و قابلاعتماد) ،بعد پاسخگویی
(( )Responsivenessتمایل به همکاری و كمک به مشتری)،
بعد تضمین (( )Assuranceشایستگی و توانایی كاركنان برای
القای حس اعتماد و اطمینان به مشتری) ،بعد همدلی
(( )Empathyبرخورد ویژه با هر یک از مشتریان با توجه به
روحیات آنها به طوری كه مشتریان قانع شوند سازمان آنها را
درک كرده است) و بعد دسترسی ( )Accessاندازهگیری مینماید
[.]8
پژوهشهای متعددی در ارتباط با ارزشیابی كیفیت خدمات با این
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ابزار به انجام رسیده است .نتایج مطالعه مصطفی در بیمارستانهای
مصر نشان داد كه وضعیت انتظار بیماران از كیفیت خدمات
بیمارستانی بر رضایتمندی آنان از این خدمات و نیز انتخاب نوع
بیمارستان (دولتی یا خصوصی) تأثیرگذار است [ .]31آندرسون و
همکاران در پژوهشی عنوان كردند كه تالشهای ارتقاء كیفیت
باید بر اولویتهای بیماران و انتظارات آنان معطوف شود [.]33
سروكوال ابزار معتبری برای ارزشیابی كیفیت خدمات است و در
مقایسه با سایر روشهای ارزشیابی كیفیت دارای مزایایی از قبیل
پایایی و اعتبار باال ،امکان تطبیق ابعاد آن با انواع محیطهای
خدماتی ،اهمیت نسبی ابعاد پنجگانه آن در ادراک كیفیت خدمات و
توانایی تحلیل بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی ،روانشناختی
و سایر زمینهها است [ .]31 ,31كلیه سازمانها میتوانند با توجه
به ویژگیها و نیازهای متفاوت خود ،جهت ایجاد تغییرات مناسب،
به طور اختصاصی از این مدل استفاده نمایند [.]8
باهدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی رایگان و در دسترس به
مناطق محروم و توسعهنیافته كشور ،به طور سالیانه و بنا به ضرورت
بیمارستان صحرایی برای مدتی كوتاه (یک الی دو هفته) زیر نظر
سازمان بسیج جامعه پزشکی در محل این مناطق دایر میشود .قبل
از استقرار بیمارستان صحرایی ،بررسی جامعی توسط این سازمان
به منظور تعیین اولویت نیازهای بهداشتی و درمانی مردم به عمل
میآید .چند هفته قبل از برپایی بیمارستان صحرایی ،تیمهای
پزشک عمومی سیار تشکیل و به مناطق مورد نظر اعزام میشوند
تا به بیماریابی و اسکرین مراجعین بپردازند و در صورت لزوم زمینه
ارجاع موارد حادتر را به بیمارستان صحرایی تسهیل نمایند .الزم به
ذكر است كه كلیه خدمات ارائهشده در این بیمارستان به صورت
رایگان بوده و مراجعین هیچگونه پرداختی را بابت دریافت خدمت
انجام نمیدهند .همچنین اگر بیماری نیاز به انجام اعمال تخصصی
و جراحی داشته باشد به بیمارستان وابسته به دانشگاه یا سپاه استان
اعزامشده و كلیه خدمات بهداشتی و درمانی را در آنجا نیز به صورت
رایگان دریافت مینماید.
با توجه به جستجوهای به انجام رسیده توسط پژوهشگر تا به حال
مطالعهای پیرامون سنجش كیفیت خدمات ارائهشده در یک
بیمارستان صحرایی كه در واقع نوعی سازمان خدماتی با
سازماندهی موقتی میباشد ،انجام نشده است و از این حیث مطالعه
حاضر دارای نوآوری است .در این راستا پژوهش حاضر باهدف
سنجش كیفیت خدمات درمانی با استفاده از مدل سروكوال در میان
بیماران مراجعهكننده به یک بیمارستان صحرایی در جنوب شرقی
ایران (شهرستان زابل) به انجام رسید.

روشها
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی  -مقطعی است .محیط
پژوهش بیمارستان صحرایی شهید علمی شهرستان زابل بود كه
در یک دوره زمانی سه روزه در آذرماه سال  3191برای ارائه
مراقبتهای سرپایی به بیماران دایر شده بود .جامعه پژوهش شامل
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بیماران مراجعهكننده به این بیمارستان است كه به صورت سرپایی
ویزیت شدهاند ( .)N=974با توجه به نوع مطالعه ،از فرمول زیر
برای تخمین حجم نمونه استفاده شد.

)𝒑𝒛𝟐 ∗𝒑(𝟏−
𝟐𝒅

=𝒏

در این فرمول :n ،حجم نمونه :Z ،مقدار بحرانی با توجه میزان
اطمینان كه با توجه به آلفای  1/15مقدار آن برابر  3/96در نظر
گرفته شد :P .با توجه به اینکه در اكثر مطالعات صورت گرفته،
میزان رضایت بیماران از خدمات و مراقبتهای درمانی بین  85تا
 91درصد بود لذا مقدار  89درصد به عنوان  pدر نظر گرفته شد.
 :dمقدار خطای قابلقبول كه  1/15در نظر گرفته شد .لذا با
جایگذاری در فرمول فوق حجم نمونه  311بهدست آمد .جهت
رعایت تناسب در نمونه انتخابی ،از هر دو شیفت صبح و عصر تعداد
 311نفر انتخاب و وارد مطالعه شدند .از این تعداد 11 ،نفر
پرسشنامهها را به طور كامل تکمیل نکردند و لذا مطالعه با تعداد
 311نفر به انجام رسید.
ابزار جمعآوری دادهها نسخه ترجمهشده آخرین ویرایش
پرسشنامه استاندارد  18( SERVQUALسؤالی) بود كه شامل
دو بخش مشخصات فردی بیماران (جنسیت ،وضعیت تأهل ،سطح
تحصیالت ،وضعیت بیمهای ،دفعات مراجعه و بخش ارائهكننده
خدمت) و ابعاد ششگانه كیفیت خدمات (فیزیکی و ملموس (5
سؤال) ،تضمین ( 5سؤال) ،پاسخگوئی ( 5سؤال) ،قابلیت اطمینان
خدمت ( 5سؤال) ،همدلی ( 2سؤال) ،دسترسی به مراقبت ( 2سؤال))
میباشد .در بعد فیزیکی ،تأسیسات فیزیکی ،ابزار ،كاركنان و كانال
های ارتباطی؛ در بعد تضمین ،توانایی بیمارستان در اجرای خدمات
وعده دادهشده به بیماران؛ در بعد پاسخگوئی ،میزان پاسخگویی
كاركنان در قبال خدمات ارائهشده به بیماران؛ در بعد اطمینان،
توانایی ،دانش و مهارت كاركنان در ایجاد اطمینان در بیماران ،در
بعد همدلی ،احساس تعلق و تعهد كاركنان نسبت به كلیه بیماران
و در بعد دسترسی ،فراهم بودن شرایط مناسب برای دسترسی به
مراقبت ،مورد سؤال بود .سؤاالت پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج
گزینهای لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،كم ،خیلی كم) تنظیم
شد .روایی پرسشنامه به صورت محتوایی با نظر اساتید تأیید و
پایایی نیز با محاسبه ضریب آلفای كرونباخ در دو بخش انتظارات
و ادراكات تعیین گردید (جدول .)3
بیماران در بخش انتظارات در مورد وضعیت ایدهآل و مطلوب و
در بخش ادراكات در مورد وضعیت موجود و آنچه هست به
پرسشنامه پاسخ دادند .در مواردی كه بیماران سواد كافی برای
تکمیل پرسشنامه را نداشتند ،پژوهشگر به صورت پرسش از بیمار،
شخصاً اقدام به تکمیل پرسشنامه میكرد .برای تعیین شکاف
كیفیت ،نمره بیماران به وضعیت موجود كیفیت خدمات (ادراک
آنها از كیفیت خدمات ارائهشده) ،با نمره آنها به وضعیت مطلوب
كیفیت خدمات (انتظار آنها از كیفیت خدمات) مورد مقایسه قرار
گرفت .نمره حاصل در صورت مثبت بودن بیانگر این است كه

خدمات و مراقبتهای درمانی ارائهشده بیشتر از حد انتظارات
بیماران میباشد و در صورت منفی بودن حاكی از آن است كه
خدمات ارائهشده ،انتظارات بیماران را برآورده نمیكند و شکاف
كیفیت وجود دارد و در صورتی كه نمره حاصل برابر با صفر شود
به معنی عدم وجود شکاف كیفیت در نظر گرفته میشود كه نشان
دهنده در حد انتظار بودن خدمات ارائهشده به بیماران میباشد.
به منظور رعایت مالحظات اخالقی برای انجام مطالعه از مسئولین
و مراجع ذیصالح مجوز مورد نیاز كسب شد .پرسشنامهها پس از
اینکه بیماران ویزیت شدند و مراقبتهای مورد نیاز را دریافت
كردند ،بین آنها توزیع شد و ضمن توضیح هدف پژوهش ،به آنها
اطمینان داده شد كه اطالعات آنها به صورت محرمانه حفظ
خواهد شد.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSویرایش
 38و به كمک آمارههای توصیفی فراوانی و درصد برای متغیرهای
دموگرافیک و میانگین و انحراف معیار برای نشان دادن وضعیت
ابعاد ششگانه كیفیت انجام گرفت .همچنین برای بررسی رابطه
آماری میان متغیرهای دموگرافیک كیفی و ابعاد ششگانه كیفیت
از آزمونهای  tمستقل و متغیرهای دموگرافیک كمی و ابعاد
ششگانه كیفیت از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
جدول  .5وضعیت نمره آلفای كرونباخ پرسشنامه به تفکیک ابعاد ششگانه
كیفیت خدمت
ادراکات

انتظارات
ابعاد کیفیت

آلفای

ابعاد کیفیت

آلفای

خدمات

کرونباخ

خدمات

کرونباخ

فیزیکی
پاسخگویی
اطمینان
همدلی
قابلیت اطمینان
دسترسی

1/88
1/87
1/88
1/88
1/93
1/86

فیزیکی
پاسخگویی
اطمینان
همدلی
قابلیت اطمینان
دسترسی

1/78
1/78
1/87
1/81
1/82
1/86

جدول  .2توزیع بیماران مورد مطالعه از نظر مشخصات دموگرافیک
درصد
فراوانی
متغیر
55
55
مرد
جنسیت
25
25
زن
7
7
مجرد
وضعیت تأهل
91
91
متأهل
85
دیپلم و پایین تر 85
تحصیالت
35
فوقدیپلم و باالتر 35
85
85
بلی
داشتن بیمه پایه
35
35
خیر
31
31
بلی
داشتن بیمه تکمیلی
88
88
خیر
86
86
یک بار
دفعات مراجعه
32
32
بیش از یک بار
19
19
بخش ارائه دهنده اورژانس
73
73
سایر
خدمت
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یافتهها
بیشترین فراوانی جنسیت مربوط به جنس مذكر ( )%55بود%91 .
افراد مورد مطالعه متأهل بودند .از نظر تحصیالت  %85افراد دیپلم
و پایین تر بودند .از نظر داشتن بیمه پایه و بیمه تکمیلی به ترتیب
 %85و  %31از افراد دارای این نوع بیمه بودند .كساااانی كه برای
اولین باار مراجعاه كرده بودناد باا  %86و بخش اورژانس با %19
بیشترین مراجعه را به خود اختصاص دادند (جدول .)1

جدول  .3میانگین نمرات انتظارات و واقعیتها و شکاف كیفیت خدمات در هر یک از ابعاد شش گانه سروكوال
ادراكات
انتظارات
گویه
انحراف
انحراف
میانگین
میانگین
معیار
معیار

ابعاد

دسترسی

همدلی

تضمین خدمات

پاسخگویی

قابلیت اطمینان

ملموس و فیزیکی

میانگین و انحراف معیار نمرات انتظارات و ادراكات و شاااکاف
كیفیت خدمات درمانی حاصال از تفاضل آنها در جدول  1نشان
داده شده است .بر این اساس ،انتظارات بیماران در ابعاد تضمین و
پاساخگویی منفی و بقیه ابعاد مثبت و پایین تر از وضعیت موجود
بود .بیشترین میاانگین نمره در بخش انتظارات مربوط به بعد
پاسااخگویی ( )2/55و كمترین نمره مربوط به بعد دسااترساای
( )2/21بود.
شکاف
میانگین

انحراف
معیار

محیط فیزیکی جذاب و مناسب است.
پزشکان و كاركنان دارای ظاهری تمیز و منظم هستند.
تسهیالت و تجهیزات پزشکی مناسب و بهروز به نظر میرسند.

2/28
2/51
2/19

1/72
1/51
1/56

2/6
2/52
2/27

1/55
1/63
1/55

1/31
1/11
1/18

1/99
1/71
1/69

تابلوها و عالئم راهنمایی قابل دید ،جذاب و دارای ظاهری خوب میباشند.
سالن انتظار و اتاق بستری راحت و تمیز وجود دارد.
كل
ارائه خدمات به موقع و در زمان مقررشده صورت میگیرد.
پزشکان و كاركنان بیمارستان حرفهای و ذیصالح به نظر میرسند.
مدارک مربوط به خدمات ارائهشده ،به موقع و بدون اشتباه آماده میشوند.
تعادل بین هزینههای پرداختی و خدمات ارائهشده مناسب به نظر میرسد.
اطالعات دقیق درباره روند و زمان ارائه خدمات به بیماران ارائه میشود.
كل

2/61
2/11
2/26
2/16
2/6
2/53
2/63
2/5
2/53

1/28
1/97
1/19
1/68
1/58
1/55
1/51
1/57
1/19

2/29
2/13
2/28
2/21
2/68
2/51
2/55
2/55
2/52

1/577
1/938
1/19
1/65
1/52
1/57
1/57
1/51
1/15

-1/32
-1/13
1/132
1/17
1/18
1/13
-1/16
1/15
1/11

1/76
1/91
1/18
1/96
1/81
1/85
1/71
1/73
1/18

سرعت ارائه خدمات به بیماران قابلقبول است.
كاركنان و پزشکان برخورد مناسب و دوستانهای با بیماران دارند.
تمایل مداومی در كاركنان بیمارستان برای كمک به بیماران وجود دارد.
به سؤاالت مطرحشده از جانب بیماران به طور مناسبی پاسخ داده میشود.
پذیرش بیمارستان راهنماییهای الزم را به بیماران ارائه میدهد.
كل

2/55
2/61
2/51
2/56
2/51
2/55

1/55
1/28
1/52
1/29
1/52
1/39

2/56
2/58
2/51
2/28
2/55
2/51

1/53
1/29
1/51
1/61
1/61
1/12

1/13
-1/15
1/113
-1/18
1/11
-1/13

1/62
1/51
1/56
1/81
1/72
1/11

دانش و تخصص پزشکان در درمان بیماران كافی و موثر به نظر میرسد.
ضمن رعایت شئونات انسانی بیماران ،به طور احترامآمیزی با آنها رفتار میشود.
تشریح بیماری و شرایط پزشکی آن برای بیماران صورت میگیرد.
حریم خصوصی بیمار به وسیله پزشکان و پرستاران رعایت میشود.
دریافت خدمات در تمام نوبتهای كاری به خصوص نوبت شب با احساس امنیت
همراه است.

2/53
2/58
2/53
2/55
2/19

1/51
1/29
1/55
1/55
1/71

2/52
2/51
2/21
2/52
2/17

1/55
1/51
1/55
1/59
1/69

1/11
-1/15
-1/18
-1/13
-1/11

1/71
1/71
1/82
1/78
3/15

كل
ضمن مطلع نگهداشتن بیماران ،به ایدهها و نظرات آنان گوشداده میشود.
در ارتباط با كمیت و كیفیت خدمات ارائهشده به بیماران ،از آنها بازخورد گرفته
میشود.

2/51
2/28
2/21

1/11
1/63
1/65

2/28
2/27
2/26

1/18
1/51
1/62

-1/11
-1/13
1/11

1/22
1/72
1/93

كاركنان و پزشکان نشان میدهند كه عالقهمند ارائه خدمت به بیماران هستند.
نیازهای خاص بیماران مورد توجه قرار میگیرند و درک میشوند.
كل
تسهیالت مناسب برای همراهان بیماران در نظر گرفته شده است.
ضمن دسترسی آسان به بیمارستان ،هزینههای درمان قابل پرداخت هستند.

2/59
2/19
2/27
2/11
2/26

1/58
1/66
1/17
1/87
1/61

2/56
2/53
2/51
2/29
2/61

1/53
1/71
1/15
1/89
1/53

-1/11
1/31
1/11
1/39
1/32

1/79
1/93
1/28
3/11
1/71

دسترسی به پرستاران و پزشکان مناسب است.
خدمات به صورت شبانهروزی ارائه میشود.
كل
میانگین كل

2/23
2/26
2/21
2/29

1/65
1/62
1/23
1/36

2/19
2/19
2/22
2/51

1/77
1/86
1/51
1/31

-1/11
-1/37
1/11
1/118

1/87
3/18
1/59
1/39

مجله طب نظامي
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جدول  .4تعیین رابطه بین ابعاد شش گانه سروكوال و متغیرهای دموگرافیک بیماران مورد مطالعه
ابعاد
پاسخگویی تضمین همدلی
قابلیت
ملموس و
آزمون مورد استفاده
متغیرها
خدمات
اطمینان
فیزیکی
1/153 1/799
1/129 1/313
1/335
نتیجه آزمون  tمستقل
جنسیت
1/961 1/987
1/111 1/813
1/151
نتیجه آزمون  tمستقل
وضعیت تأهل
1/715 1/113
1/516 1/376
نتیجه آزمون  tمستقل
داشتن بیمه پایه
1/779
1/311 1718/
1/113 1/715
نتیجه آزمون  tمستقل
داشتن بیمه تکمیلی
1/637
1/15 1/677
1/271 1/531
1/991
نتیجه آزمون  tمستقل
دفعات مراجعه
1/665 1/678
1/835 1/381
1/172
نتیجه آزمون  tمستقل
بخش ارائه دهنده خدمت
1/171 1/896
1/516 1/856
1/779
نتیجه آزمون  tمستقل
تحصیالت
1/851 1/779
1/181 1/511
نتیجه آزمون همبستگی پیرسون 1/118
سن

در بخش ادراكات نیز باالترین امتیاز به بعد پاسااخگویی ( )2/52و
كمترین امتیاز به بعد دساااترسااای ( )2/22تعلق گرفت .پس از
محااساااباه اختالف بین میاانگین نمرات انتظارات (ایده آل) با
ادراكات (وضااع موجود) ،در ابعاد تضاامین و پاسااخگویی شااکاف
منفی و بقیه شاکاف مثبت وجود داشت .بیشترین میانگین نمره
شااکاف منفی مربوط به بعد پاسااخگویی ( )-1/11و بیشترین
میانگین شاکاف مثبت نیز مربوط به بعد دساترسی ( )1/115بود.
جدول  1به بررسی جزئیات گویهها ،از لحاظ شکاف منفی و مثبت
كیفیت پرداخته است.
برای بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرهای دموگرافیک و هر
یک از ابعاد  5گانه ،آزمون  tمستقل تنها میان بعد همدلی
( )p=1/15و متغیر دفعات مراجعه رابطه معناداری نشان داد
(جدول.)2

بحث
یکی از موثرترین استراتژی ها در ارتقاء كیفیت خدمات و
مراقبتهای بهداشتی درمانی تعیین گلوگاههای اصلی در این
عرصه و شناسایی كم و كیف آنها به یک شیوه مناسب و علمی
میباشد .هدف از انجام پژوهش حاضر ،تعیین میزان شکاف كیفیت
خدمات ارائهشده در یک بیمارستان صحرایی با استفاده از الگوی
سروكوال است كه از طریق دریافت دیدگاههای بیماران
مراجعهكننده به این بیمارستان به انجام رسید .از آنجایی كه رضایت
بیماران و دیدگاه آنها در مورد كیفیت خدمات در بیمارستان،
شاخصی معتبر برای اندازهگیری كیفیت خدمات میباشد و نیز
آگاهی از عدم رضایت آنها فرصتهایی را برای بهبود كیفیت
خدمات فراهم میكند ،نتایج حاصل از پژوهش میتواند ضمن
تحلیل نارساییهای موجود ،منجر به ارائه راهکارهای هدفمند در
جهت كاهش شکافهای كیفیتی مشاهدهشده در عرصه خدمات
ارائهشده در بیمارستانهای صحرایی شود.
بررسای نتایج حاصال از محاسابه شکاف موجود در ابعاد مختلف
كیفیت خدمات بهداشااتی درمانی در بیمارسااتان صااحرایی مورد
مطالعه نشان میدهد كه در مجموع شکاف كیفیتی مثبت مشاهده

دسترسی

كل

1/678
1/871
1/897
1/967
1/183
1/335
1/811
1/196

1/117
1/171
1/786
1/919
1/167
1/321
1/171
1/997

میشااود و تنها در دو بعد از شااش بعد مربوط به كیفیت خدمات
بهداشاتی درمانی ،شکاف منفی كیفیت وجود دارد .یافته حاضر به
این معنی اسااات كه از دیدگاه گیرندگان خدمت ،در مجموع آنچه
در قالب خدمات و تساهیالت به آنها ارائه شده است فراتر از آن
چیزی بوده كه انتظار آن را داشااتهاند .بر اساااس مطالعات مشااابه
چنین نتیجهای مغایر با سایر مطالعات است چرا كه تقریباً در اكثر
مطالعات انجامشاده در حوزه بیمارساتانی در این زمینه ،به شکاف
منفی كیفیت اشاااره شااده اساات .نوع خاص این مركز ارائهدهنده
خدمت یعنی بیمارسااتان صااحرایی ،رایگان بودن خدمات آن و از
همااه مهم تر محروم بودن قشااار دریاافااتكننااده خاادمااات این
بیمارساااتان همه میتوانند دالیلی مهم برای شاااکلگیری چنین
نتیجهای باشند.
در مطالعه حاضار در دو بعد تضاامین و پاسااخگویی شکاف منفی
كیفیت مشاااهده شااد كه بیشترین میانگین نمره شااکاف منفی
مربوط باه بعد تضااامین و كمترین میانگین نمره شاااکاف منفی
مربوط باه بعاد پاساااخگویی بود .در مطالعه بیکر و همکاران در
بیمارساتانهای وابساته به دانشگاه باسکنت تركیه ،شکاف منفی
بین ادراكات و انتظارات بیماران در تمام ابعاد كیفیت مشااااهده
میشااود [ .]32شااکاف منفی بیانگر این نکته اساات كه انتظارات
خدمت گیرندگان در این دو بعد فراتر از ادراكات آنها از وضااعیت
موجود میباشااد و فاصااله زیادی برای جلب رضااایت مراجعین به
مراكز بهداشاتی درمانی و رسایدن به وضعیت مطلوب وجود دارد.
هرچاه شاااکااف بین ادراكات و انتظارات افراد از هر یک از ابعاد
مربوط به كیفیت خدمات بهداشتی درمانی بیشتر باشد نشاندهنده
این است كه كمتر به آن بعد از كیفیت خدمات توجه شده است و
این امر میطلبد كه برنامهریزیها بیشااتر بر ابعادی متمركز باشااد
كه بیشترین شااکاف در آنها وجود دارد زیرا كیفیت نامطلوب در
یک بعد از كیفیت خدمات اثر تشدیدكنندگی دارد ،به این معنی كه
موجب افت كیفیت در ساااایر ابعاد از دیدگاه دریافتكننده خدمت
میگردد [.]35
در بعد تضمین ،گویه «شرح كامل شرایط پزشکی و بیماری به
بیماران» بیشترین شکاف منفی را داشته است ،در واقع بیماران به
علت ترس ،نگرانی و استرس از پزشک معالج خود انتظار دارند
Vol .15, No. 4, Winter 2014

J Mil Med

 / 178مهدی عجم و همکاران

توضیحات الزم در ارتباط با بیماری و سیر درمان به زبان عامیانه،
به آنها ارائه دهد [ .]36نتایج مطالعه مقبل پیرامون بررسی كیفیت
خدمات در مراكز درمانی استان فارس ،نشان داد كه مؤلفه تضمین
خدمات از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و در صورتی كه
پزشک یا پرستار فاقد مهارتهای ارتباطی الزم در این زمینه باشند
بر روند ارائه خدمت ،تأثیر نامطلوبی خواهند گذاشت [ .]37مطالعه
كب كه در یک بیمارستان آموزشی در ایرلند انجام شده است نیز
نشان داده كه ایفای نقش آموزش پرستاران ضعیف میباشد
بطوریکه بیماران از عملکرد آموزشی پرستاران ناراضی بودهاند ،در
نتیجه این عملکردها از دیدگاه بیماران در پژوهش وی ،منجر به
كاهش كیفیت مراقبتهای پرستاری شده است [ .]38مطالعه دی
ران و بوت نیز به وجود شکاف منفی در تمام ابعاد به خصوص بعد
تضمین در بیمارستانهای مالزی اشاره میكند [ .]39در مجموع
باال بردن سطح مهارتهای ارتباطی باعث افزایش كیفیت خدمات
از بعد تضمین میگردد كه این امر با برنامهریزی آموزش ضمن
خدمت ،محقق خواهد شد .عالوه بر این مدیریت بیمارستان باید
تالش نماید تا اطالعات مرتبط با دانش و معلومات و توانمندیهای
كاركنان را به اطالع بیماران برساند تا از این طریق اعتماد بیماران
به كاركنان بیشتر شود [.]11
در بعد پاسخگویی نیز ،بیشترین شکاف منفی مربوط به گویه
«پاسخگویی مناسب به سواالت ارائه شده توسط بیماران» بوده
است .پیشنهاد میشود آموزشهای الزم به منظور ارتقاء
فرهنگسازمانی پاسخگویی در جهت ارتقاء كیفیت عملکردها انجام
شود ،به ویژه منشور حقوق بیمار سر لوحه ارائه خدمت در مراكز
درمانی قرارگرفته و بر اساس آن توضیح زمان ارائه مراقبت به بیمار،
ارائه مراقبت به موقع و مشاركت بیمار در تصمیمگیریهای مربوط
به درمان مدنظر قرار گیرد [ .]13ارائهكنندگان خدمات در
بیمارستانهای صحرایی نباید به این دلیل كه خدمات رایگانی را
ارائه میدهند ،حقوق بیماران در پاسخگویی به سؤاالت آنها را
نادیده بگیرند .از طرف دیگر عدم درک نیازها و خواهشهای
كاركنان مهمترین عامل بروز عدم پاسخگویی كاركنان به مراجعین
میباشد ،این امر بیتفاوتی مدیران نسبت به نیازهای كاركنان را
گوشزد میكند و این مسئله موجب میگردد تا كاركنان از انگیزه
كافی برای انجام كارهایشان برخوردار نباشند و در كار خود دلسرد
عمل كنند؛ بنابراین برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران ،جهت
درک و شناخت نیازها و خواستههای كاركنان موثر واقع میشود
[ .]36همچنین عدم درک نیازها و خواهشهای بیماران توسط كادر
پرستاری را نیز میتوان به عنوان مهمترین عامل بروز عدم
پاسخگویی پرستاران دانست كه با باال بردن سطح مهارتهای
ارتباطی پرستاران میتوان باعث افزایش میزان درک پرستاران از
نیازها و خواستههای بیماران شد [.]11
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر در چهار بعد فیزیکی و ملموس،
همدلی ،دسترسی و قابلیت اطمینان شکاف مثبت كیفیت وجود دارد،
میتوان گفت كه وضعیت بیمارستان در این ابعاد فراتر از انتظار
مجله طب نظامي
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بیماران میباشد و یا اینکه كه بیماران بستری در بیمارستان
صحرایی مورد بررسی دارای سطح انتظارات پایینی از كیفیت
خدمات درمانی میباشند ،زیرا قشری كه از خدمات بیمارستان
صحرایی استفاده میكردند عمدتاً جامعه روستایی بودند كه به لحاظ
دسترسی به بیمارستانهای استان و شهرستان در مضیقه بودند ولی
ایجاد بیمارستان صحرایی برای این جامعه موجب شده بود تا در
ارتباط با ابعاد دسترسی و فیزیکی كیفیت خدمت چیزی فراتر از
انتظار درک كنند .همچنین بیماران مراجعهكننده به بیمارستان
صحرایی ،مراقبتهای رایگان دریافت مینمودند و نیز در صورت
نیاز به ارجاع ضمن دسترسی راحت به متخصصین از مزایای درمان
رایگان در بیمارستانهای تخصصی بهرهمند میشدند.
علیرغم شکاف مثبت كیفیت ،ضروری به نظر میرسد كه به منظور
بهبود بیشتر در زمینه گویههای «وجود تابلوها و عالیم راهنمایی
قابل دید ،جذاب و با ظاهر خوب» و «اتاق انتظار و بستری راحت
و تمیز» مربوط به بعد فیزیکی ،گویه «وجود ارتباط منطقی بین
هزینه و خدمات» مربوط به بعد قابلیت اطمینان ،گویههای
«دسترسی مناسب به پرستار و پزشک» و «دریافت خدمات به
صورت شبانه روزی» مربوط به بعد دسترسی و گویههای «مطلع
نگهداشتن بیماران و گوش دادن به آنها» و «عالقه مندی پزشکان
و كاركنان به ارائه خدمت به بیماران» اقدامات جدی تری صورت
پذیرد .همچنین بر اساس نتایج بین ابعاد دسترسی ،فیزیکی،
تضمین ،اطمینان و پاسخگویی و متغیرهای دموگرافیک ارتباط
آماری معناداری مشاهده نشد .تنها بین بعد همدلی و دفعات مراجعه
بیماران به بیمارستان صحرایی ارتباط معنادار آماری مشاهده شد.

نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان میدهد كه در مجموع بیمارستان صحرایی
مورد مطالعه فراتر از انتظارات جامعه گیرنده خدمت ظاهر شده
است .علیرغم این موضوع بیمارستان مذكور در دو بعد پاسخگویی
و تضمین خدمات و نیز برخی از گویههای مربوط به سایر ابعاد
نتوانسته است جوابگوی انتظارات مراجعین باشد .در این راستا دست
اندر كاران برپایی و مدیریت بیمارستانهای صحرایی در كشور
بایستی با استفاده از نظرات ذینفعان مختلف مخصوصاً بیماران،
باهدف شنیدن صدای مشتری از طرق مختلف ،فرایندهای مربوط
به ارائه خدمت در تمامی ابعاد كیفیت خدمات به خصوص ابعاد
تضمین خدمات و پاسخگویی را شناسایی نموده و به مهندسی
مجدد این فرآیندها بپردازند.
از محدودیتهای اصلی پژوهش حاضر میتوان به كم بودن حجم
نمونه به دلیل دشواری در جلب همکاری مراجعین برای تکمیل
پرسشنامه و نیز استفاده صرف از ابزار پرسشنامه میباشد كه پرسش
شوندگان به دالیل مختلف كه جزو عوامل ذاتی سوگیری در تکمیل
پرسشنامه است ،در ارائه نظرات واقعی خود احتیاط میكردند.
همچنین در مطالعه حاضر سنجش میزان كیفیت خدمات تنها مبتنی
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در مطالعات آتی برای سنجش میزان كیفیت خدمات از نظرات كلیه
.ذینفعان استفاده نمایند
 بدین وسیله پژوهشگران بر خود الزم میدانند:تشکر و قدرداني
كه از معاونت وقت امداد و درمان سازمان بسیج جامعه پزشکی
كشور برادر سید امین درخشان و كلیه كاركنان بیمارستان صحرایی
.شهید علمی تقدیر و تشکر به عمل آورند

بر دریافت نظرات بیماران بوده و نظرات سایر ذینفعان نظیر
 مدیران و سایر گروههای ارائهدهنده خدمت در نظر گرفته،پزشکان
 پیشنهاد میشود این مطالعه با حجم نمونه باالتر در.نشده است
بیمارستانهای صحرایی مشابه انجام شود و در كنار استفاده از ابزار
 از متدولوژی كیفی نیز برای درک بهتر،استاندارد سروكوال
 همچنین توصیه میشود سایر پژوهشگران.واقعیتها استفاده گردد
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