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Abstract
Introduction: Quality of services is considered as one of the main indexes of progress and
success in any organization. The aim of this study was to evaluate the quality of services in some
health centers in Tehran city.
Materials and Methods: This was a cross-sectional study that assessed the rate of satisfaction
among patients referred to randomly selected health centers in Tehran through a questionnaire of
SERVQUAL. The method of data gathering was through interviews with patients. Data were
analyzed using spss software version 17 and Chi-square and Fisher's exact test.
Results: 100 patients were studied in total. There was a significant differences in all dimensions
measured in the SERVQUAL questionnaire between expectations and reality other than access to
a physician in the office all the time. The biggest difference between expectations and reality
within the empathy (P = 0.001).
Conclusions: There are significant differences between current situation and the ideal of health
services in health centers in Tehran city. Also expect from service providers is not only
medication but also kindness, empathy and compassion, confidence, respect, interest and the
sense of responsibility are so effective to the satisfaction of clients.
Keywords: Quality of Service, Health Centers, SERVQUAL Questionnaire, Expectations and
Perceptions
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مقدمه :کیفیت خدمات ارائه شده همواره به عنوان یکی از اصلیترین شاخصهاي ارزشیابی در هر سازمانی جهت پیشرفت
و موفقیت میباشد .هدف این مطالعه ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در مراکز بهداشتی درمانی میباشد.
مواد و روشها :این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که میزان رضایت مندي را در مراجعهکنندگان به مراکز
بهداشتی درمانی منتخب شهر تهران به صورت تصادفی از طریق پرسشنامه سروکوال مورد مطالعه قرارداد .دادهها با
استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  11و آزمونهاي آماري فیشر و کاي اسکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :تعداد  199نفر مراجعه کننده مورد مطالعه قرار گرفتند .در همه ابعاد سنجش شده در پرسشنامه سروکوال بین
انتظارات و واقعیات موجود تفاوت معناداري دیده شد بجز دسترسی به پزشک در تمام وقت اداري .بیشترین تفاوتها بین
انتظارات و واقعیات در حیطه همدلی بود (.)P = 9/991
نتیجهگیری :بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب کیفیت خدمات درمانی در مرکز بهداشتی درمانی منتخب شهر
تهران تفاوت معنادار وجود دارد .همچنین درمان تنها در دارو خالصه نمیشود و انتظار بیماران از گروه درمانگر عالوه
بر دارو درمانی ،جلب رضایت و اعتماد بیمار ،همدلی و احترام ،ابراز عالقه و نیز احساس مسئولیت در برابر وي نیز است.
کلمات کلیدی :کیفیت خدمات ،مراکز بهداشتی درمانی ،پرسشنامه سروکوال ،انتظارات و ادراکات
تمامی حقوق نشر براي معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مواد و روشها
این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است .جمعیت مورد مطالعه آن را
دریافت کنندگان خدمات از  4مرکز بهداشتی درمانی منتخب غرب
شهر تهران تشکیل میدهند که دانشجویان دوره کارورزي پزشکی
اجتماعی خود را در اردیبهشت ماه  1395در این مراکز حضور داشتند.
حجم نمونه با ضریب خطاي  %5و توان  %29و با احتساب  %29ریزش
بیماران  129مورد محاسبه شد .که از بین افرادي که داراي پرونده در
مرکز بهداشتی درمانی بودند به صورت تصادفی انتخاب شدند .افرادي
که سواد کافی جهت تکمیل پرسشنامه نداشتند و نیز افرادي که به
صورت اختیاري تمایلی به تکمیل پرسشنامه نداشتند از مطالعه خارج
شدند که تعداد آنها  29نفر بود و در نهایت  199نفر وارد مطالعه

یافتهها
این مطالعه بر روي  199بیمار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی
منتخب در سطح شهر تهران صورت گرفت .میانگین سنی بیماران
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ایران با حدود هشتاد میلیون جمعیت و تنوع نژادي در مناطق مختلف
خود منحصر به فرد است .در ایران رشد قابل مالحظهاي در بهبود
سالمت مردم از حدود اوایل دهه هشتاد میالدي آغاز شده که نتایج
درخشانی همچون کاهش مرگ و میر نوزادان ،بهبود تغذیه مادر و
کودک و افزایش کیفیت زندگی و امید به آن طی بیست سال گذشته
را در پی داشته است [ .]1بخش اعظم این پیشرفت را میتوان ناشی از
استقرار شبکههاي بهداشتی دانست که به طور گسترده در روستاها و
شهرها در برنامههایی نظیر بهداشت مادر و کودک ،بهداشت محیط،
بیماريهاي واگیر و غیر واگیر و  ....فعالیت دارند [ .]3 ,2با این حال
کیفیت خدمات ارائه شده همواره به عنوان یکی از اصلیترین
شاخصهاي ارزشیابی در هر سازمانی جهت پیشرفت و موفقیت معرفی
میشود [ .]4کیفیت خدمات داده شده به مردم داراي دو وجه مهم فنی
و عملکردي است که در صورت نبود هر یک آسیب جدي به نگرش
مردم نسبت به خدمات وارد میکند [ .]5با توجه به اهمیت رضایت
مراجعه کنندگان از خدمات در اثربخشی و کیفیت خدمات ارائه شده،
شاخص رضایت مندي مراجعه کنندگان نقش اساسی را در افزایش
اثربخشی عملکرد آن سازمان ایفا میکند [ .]6-8بنابراین یکی از
اصلیترین راهها جهت پایش و ارزشیابی کیفیت خدمات مراکز بهداشتی
معرفی پروتوکلی استاندارد براي نظرسنجی رضایت مندي از مراجعه
کنندگان است که براي این منظور پاراسورامان و همکاران پرسشنامه
 SERVQUAKLرا معرفی کردند [ ]19 ,9این پرسشنامه میتواند
به طور دقیقی فاصله بین توقعات و انتظارات مردم را از خدمات
بهداشتی درمانی در دسترس بیمارستانها و سایر مراکز بهداشتی ارائه
دهد [ .]8پرسشنامه  SERVQUAKLهمچنین به طور دقیقی نظر
مردم را در  5حوزه توجه و پاسخ ،تعهد ،اطمینان ،یکدلی و خدمات
محسوس دریافتی از مراکز درمانی ارزیابی میکند [ .]11تاکنون
مطالعات متعددي با استفاده از این پرسشنامه در کشورهاي مختلف
انجام شده است .این مطالعات نشان داده است که مهمترین مسئله در
کیفیت خدمات تعهد و احترام کادر درمان به مراجعه کنندگان بوده
است [ .]12 ,11لذا ما در مطالعه پیش رو و طبق پرسشنامه
 SERVQUAKLبه ارزیابی کیفیت ارائه خدمات مراکز بهداشتی
درمانی منتخب شهر تهران و رضایت مردم از خدمات دریافت شده
پرداختیم.

گردیدند .معیارهاي ورود به مطالعه :رضایت بیمار یا ولی بیمار مبنی
برشرکت درتحقیق ،بیمار مرد یا زن با حداقل سن  14سال ،فرد سالم
که قادر به پاسخگویی به سؤاالت بود.
معیارهاي خروج از مطالعه :عدم رضایت به شرکت در مطالعه ،بیماران
با سن کمتر از  14سال .پس از کسب رضایت در وهله نخست وضعیت
ادراک و انتظار از ابعاد کیفیت خدمات ارائه شده در پرسشنامه براي
دریافت کنندگان خدمت توضیح داده شد وپس از توضیحات اولیه
پرسشنامه با شیوه مصاحبه با شرکت کنندگان تکمیل شد .ابزار جمع
آوري اطالعات یک پرسش نامه دوبخشی بود .بخش نخست شامل
سؤاالت مربوط به مشخصات فردي و دموگرافیک دریافت کنندگان
خدمت و در بخش دوم دربرگیرنده سؤاالت مربوط به سنجش ادراک
و انتظار آنها از کیفیت خدمت ارائه شده میباشد [ .]13بخش دوم
پرسشنامه SERVQUALبود که توسط پاراسورامان و همکارانش
با درنظر گرفتن پنج بعد کیفیت خدمت ابداع گردیده است و در ایران
هم پایایی و روایی آن به اثبات رسیده است [ .]6مدل سروکوال کیفیت
خدمات ارائه شده را در 5بعد مورد ارزیابی قرار میدهد [ .]9این پنج
بعد عبارتند از:
ملموسات ( :)Tangibilityظاهر تجهیزات و وسایل و ابزار فیزیکی
موجود در محل کار کارکنان
اعتماد ( :)Reliabilityتوانایی سازمان خدمت دهنده در عمل به
وعدههاي خود به طور دقیق و مستمر
پاسخگویی ( :)Responsivenessتمایل و اشتیاق سازمان خدمت
دهنده براي کمک به مراجعه کنندگان و ارائه خدمت به موقع
تضمین ( :)Assuranceدانش و مهارت و شایستگی کارکنان و
سازمان خدمت دهنده در ارتقاي حسن اعتماد در گیرنده خدمات
دلسوزي ( :)Empathyنزدیکی و همدلی با گیرندگان خدمت و توجه
ویژه و فردي به وي و تالش در جهت درک نیازهاي وي [.]14
براي پاسخ به سؤاالت پرسش نامه از مقیاس  5امتیازي لیکرت استفاده
شد .در پرسش نامه ادراک پاسخگویان
در خصوص هر یک از عبارات کیفیت ،یکی از اعداد  1تا ( 5عالی = ،5
خوب =  ،4متوسط =  ،3ضعیف =  ،2خیلی ضعیف= )1
به عنوان معیار قضاوت درباره وضع موجود کیفیت خدمات ارائه شده
انتخاب شد .در مرحله تحلیل یافتههاي پژوهش ،امتیازات  1و  2به
عنوان کیفیت ضعیف ،امتیاز  3به عنوان کیفیت متوسط و امتیاز  4و
 5به عنوان کیفیت خوب در نظر گرفته شد .این طرح از آن جهت که
مداخلهاي نبود آسیبی به شرکت کنندگان نمیرساند ،همچنین شرط
ورود به مطالعه رضایت شرکت کنندگان بود و کلیه اطالعات دریافت
شده از شرکت کنندگان محرمانه بود .در نهایت دادهها از طریق نرم
افزار  SPSSنسخه  11مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصله
به صورت جدول فراوانی و با استفاده از آزمون کاي اسکور و آزمون
دقیق فیشر تجزیه و تحلیل گردید.
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جدول  :1خصوصیات توصیفی شرکت کنندگان در مطالعه رضایت سنجی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران
(درصد) تعداد

خصوصیات شرکت کنندگان
جنسیت
زن

(82 )82

مرد

(36 )36

وضعیت تأهل
(22 )22
(16 )16

متأهل
مجرد

(59 )59
(42 )42
(6 )6

دیپلم و کمتر از آن
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر از آن
وضعیت بیمه
خدمات درمانی

(38 )38

تأمین اجتماعی

(48 )48

سایر بیمهها
بدون بیمه

(12 )12
(8 )8

در همه موارد بین انتظارات و واقعیات موجود تفاوت معناداري دیده میشد
بجز دسترسی به پزشک در تمام وقت اداري که در این مورد انتظار با واقعیت
تفاوت معناداري نداشت .بیشترین تفاوتها در حیطه همدلی "گوش دادن به
ایدهها و نظرات مراجعین" و"دریافت بازخورد کارکنان درمورد نتایج خدمات
از مراجعین" بود (( )P > 9/991جدول .)2

بحث
اکثر سازما ن ها عالقمند به ارزیابی کیفیت خدمات خود هستند و
نگرش دریافت کنندگان خدمات را به عنوان شاخص کلیدي در این
ارزیابی تلقی میکنند [ .]15کیفیت هنگامی به دست میآید که کادر
پزشکی به درستی به بیمارکمک کند تا به سطح مطلوب سالمتی دست
یابد [.]18
کارآمدي خدمات بهداشتی یکی از مهمترین ابعاد کیفیت است؛ زیرا
منابع مراقبتهاي بهداشتی درمانی محدود هستند .سرویسهاي
خدماتی کارآمد در حالی که حداکثر بهره را از منابع موجود میبرند،
مراقبتهاي بهینه را براي بیماران و جامعه فراهم میکنند .در واقع
کارآمدي ،اشاره به پایین آوردن هزینهها بدون آن که کاهشی در نتایج
مطلوب رخ دهد ،دارد [ .]11مراجعه کنندگان در مرکز بهداشت محور
اصلی هستند و رضایت آنها نشان دهنده انجام صحیح خدمات است و
این رضایت نمیتواند صرفًا از تکنولوژي باال به دست آید .در واقع این
دریافت کنندگان خدمات هستند که باید مشخص نمایند چه
جنبههایی از خدمت سودمندترین است ،نه ارائه دهندگان خدمات
[ .]16پرسشنامه سروکوال پاراسورامان و همکارانش ،انتظارات و

واقعیات موجود سازمان ارائه دهنده خدمت را از دیدگاه مراجعه
کنندگان میسنجد [ .]19این الگو مقبولیت زیادي در سطح جهان
یافته است و در صنایع خدماتی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است
[ .]29بر اساس یافتههاي مطالعه اخیر ،بین انتظارات و واقعیات موجود
در مراکز بهداشتی درمانی تهران تفاوت معناداري دیده شد اختالف بین
ادراکات و انتظارات بیماران از کیفیت خدمات بهداشتی در ابعاد ملموسات،
قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ارائه کنندگان خدمت ،تضمین خدمت ،همدلی
و دسترسی به مراقبت مشهود بود .بیشترین تفاوتها در حیطه همدلی بود.
که این یافته با یافتههاي جناآبادي و همکاران [ ،]16محمدي و همکاران
[ ]21که کیفیت ارائه خدمات را در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی
بررسی کردند ،همخوانی داشت.
این بدان معناست که مراکز بهداشتی درمانی در اغلب ابعاد پنج گانه
کیفیت خدمات نتوانستهاند به سطح انتظارات بیماران پاسخ دهند و
کیفیت درک شده از کیفیت مورد انتظار کمتر بوده است .در بعد
ملموسات یکی از مهمترین عوامل فیزیکی و ظاهري در افزایش رضایت
بیماران ،تجهیزات پزشکی مراکز درمانی است .تجهیزات پزشکی با
تشخیص و درمان سریع و صحیح ،میانگین مدت اقامت بیماران را
کاهش داده و از طرف دیگر عملکرد بیمارستان را بهبود میبخشند.
[ ]22یکی دیگر از ابعاد ملموسات ،ظاهر هر شخص در محیط کاري
است که در بهبود کیفیت خدمات اهمیت زیادي دارد .در تحقیق مدنی
و همکاران مشخص شد بیشترین رضایت بیماران مربوط به تمیزي
لباس و نظافت شخصی کادر پزشکی بوده است [.]23
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تحصیالت
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 19,82 ± 32,96بود .مردان  36نفر با میانگین سنی 29,8 ± 19,51
و زنان  82نفر با میانگین سنی  35 ± 19,25بودند .تعداد  59درصد
بیماران داراي تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم بودند 42 .درصد بیماران

تحصیالت لیسانس و زیر لیسانس داشتند و  6درصد آنها داراي
تحصیالت فوق لیسانس و باالتر بودند 22 .درصد افراد مجرد و 16
درصد متأهل بودند (جدول .)1
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گویه ها

انتظارات
ضعیف

متوسط

واقعیات
خوب

ضعیف

متوسط

P Value

خوب

بعد ملموس و فیزیکی ()Tangibility
محیط فیزیکی جذاب مرکز بهداشتی درمانی

1

5

94

5

6

18

9/941

ظاهر تمیز و منظم پزشکان و کارکنان این مرکز

9

2

96

11

39

59

9/991

راحتی و تمیزی اتاق/فضای انتظار و ارائه خدمات این مرکز

3

91

11

53

38

9/996

ظاهر خوب ،قابل دید و جذاب تابلوها و عالیم راهنمایی

8

94

11

48

43

9/991

قابلیت اطمینان خدمت ()Reliability
2

رفتار و برخورد موثرکارکنان و پزشکان در ایجاد اعتماد و

96

9

25

88

9/993

اطمینان در مراجعه
دادن اطالعات دقیق به مراجعه کنندگان درباره روند و زمان

9

6

92

6

39

53

9/922

ارائه خدمات
9

دسترسی به پزشک در تمام ساعات اداری

9

199

9

43

46

9/986

پاسخ گویی ارائه کنندگان خدمات ()Responsiveness
8

94

19

32

56

9/993

9

8

94

9

34

51

9/993

زمان انتظار برای دریافت خدمت کمتر از یک ساعت

9

3

91

8

35

59

9/994

انجام راهنمایی الزم توسط متصدی پذیرش

9

2

96

11

36

51

9/999

9

3

91

1

28

81

9/991

199

8

24

89

9/991

91

12

28

82

9/991

ارائه خدمات مورد نیاز در اسرع وقت
تمایل مداوم کمک به مراجعه کننده توسط کارکنان

تضمین خدمت تعهد شده ()Assurance
برخورد و رفتار متواضع و دوستانه کارکنان ،پزشکان با
مراجعه کنندگان
رعایت شئونات انسانی و رفتار با احترام با مراجعین

9

پاسخ با دقت به سئواالت مراجعین

9

3

همدلی ()Empathy
گوش دادن به ایدهها و نظرات مراجعین

9

2

96

16

38

48

< 9/991

دریافت بازخورد کارکنان درمورد نتایج خدمات از مراجعین

9

4

98

24

41

35

< 9/991

عالقه به مراجعین از جانب کارکنان

9

199

12

38

51

9/939

دسترسی ()Accessibility
مکان قابل دسترسی مرکز

9

2

96

15

21

56

9/933

هزینه خدمات در حد توان پرداخت مراجعه کنندگان

9

3

91

9

41

59

9/991

* :معنادار در سطح < 9/95
بنابراین جاي دارد که مسئوالن بخشهاي خدمات درمانی با رسیدگی
به وضعیت ظاهري و فیزیکی محیط مراکز بهداشتی درمانی و کارکنان
آن و تجهیز مراکز به تجهیزات جدید و روزآمد تا حد زیادي ارزیابیهاي
ذهنی بیماران از کیفیت خدمات درمانی را مثبت سازند .یافتهها نشان
داد بین ادراکات و انتظارات بیماران از کیفیت خدمات درمانی در بعد
قابلیت اطمینان تفاوت معناداري وجود دارد .یکی از ابعاد ،در دسترس
بودن کادر پزشکی است .که در این بررسی تفاوت معناداري در مورد
دسترس بودن پزشکان در ساعات اداري یافت نشد .ولی در سایر موارد
بُعد قابلیت اطمینان خدمت تفاوتها معنا دار بود .یافتهها نشان داد بین
ادراکات و انتظارات بیماران از کیفیت خدمات درمانی در بعد

پاسخگویی تفاوت معناداري وجود دارد .یافتههاي گارسیا و همکاران
نشان میدهد که فقدان هماهنگی ،بد قولی و عمل نکردن به تعهدات
میتواند تا حدي موجب طوالنی شدن زمان انتظار براي دریافت خدمت
شده و بر کیفیت خدمات تأثیر منفی گذارد .زمان نیز یک عنصر مهم
در بعد پاسخگویی بوده و بیماران از مراکزي که زمان جلسات مشاوره
ودرمان را با توجه به مشاغل آنان تعیین میکنند ،سریع بیمار را مورد
پذیرش قرار میدهند ،زمان و مدت درمان را براي بیمار تعریف میکنند
و به نظر بیمار در ارتباط با تعداد جلسات هفتگی ،مدت مشاوره و درمان
و زمان آن توجه میکنند ،رضایت ،باالتري دارند [.]24 ,14
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ارتباط منطقی بین هزینه و خدمات

1

8

93

6

38

58

9/995

] [ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.2.1.49

جدول  :0خصوصیات توصیفی گویه هاي مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه سروکوال در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران
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میکنند و داروها را درست مصرف میکنند به همین دلیل بهبودي در
 بنابراین الزم است مراکز.این بیماران کندتر از سایر بیماران رخ میدهد
 و با،درمانی به تضمین و تأمین کیفیت خدمات خویش اهمیت دهند
جلب اعتماد بیماران پیروي آنان از دستورات پزشک را ارتقا بخشند و
 درمان تنها در.در نهایت با این راهکار بهبود بیماران را تسریع نمایند
دارو خالصه نمیشود و انتظار بیماران از گروه درمانگر عالوه بر دارو
 ابراز عالقه و، همدلی و احترام، جلب رضایت و اعتماد بیمار،درمانی
.نیز احساس مسئولیت در برابر وي نیز است

نتیجه گیری
بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب کیفیت خدمات درمانی در مرکز
بهداشتی درمانی منتخب شهر تهران تفاوت معنادار وجود داردکه
 عدم اطالع یا کم توجهی،احتماالً میتواند ناشی از کمبود منابع
 همچنین درمان تنها در دارو.مسئوالن به خواستههاي مردم باشد
،خالصه نمیشود و انتظار بیماران از گروه درمانگر عالوه بر دارو درمانی
 ابراز عالقه و نیز احساس، همدلی و احترام،جلب رضایت و اعتماد بیمار
.مسئولیت در برابر وي نیز است

سپاسگذاری
 خانم دکتر سجادي،نویسندگان این تحقیق از آقاي دکتر مهرابی توانا
.و آقاي دکتر صابري کمال سپاس و قدردانی را دارند

 مطالعات نشان داده است که با برخورد صحیح و فراهم،در بعد همدلی
 همدلی با،کردن یک حمایت همه جانبه (امیدواري دادن به بیمار
 تشویق کردن بیمار در جهت پیمودن روند بهبودي) در کنار،بیمار
 سالم بودن.دارو درمانی میتواند در بهبود حال بیمار مؤثر واقع شود
 زمینهاي مناسب براي بهبود هر،محیط اخالقی مراکز بهداشتی درمانی
چه سریعتر بیماران است و بیمارانی که در یک محیط ناامن قرار دارند
 در بخش خدمات.]1[.از شانس کمتري براي بهبودي برخوردار هستند
درمانی از آنجاییکه درمان بر روي یک انسان صورت میپذیرد و هر
 لزوم توجه به،انسانی داراي ویژگیهاي شخصیتی خاص خود است
ویژگیهاي شخصیتی افراد در این زمینه کامالً وجود دارد مطالعات
آموزش دروس روان شناسی به خصوص روان شناسی ویژگیهاي فردي
 میزان عالقه، در بعد اعتماد.]25[ به کارکنان را کمک مؤثري میداند
 نحوه صحیح ارائه خدمات در مراجعه،مندي کارکنان به انجام وظایف
 ارائه خدمات در اسرع وقت و نگهداري اصولی سوابق مراجعه،اول
کنندگان و حقیقت گویی از مهمترین مواردي است که سبب اعتماد
 حقیقت گویی فقط در.]28[ بیشتر بین کادر پزشکی و بیمار میشود
زمینه بیان اطالعات الزم براي تصمیم گیري درمانی بیماران به کار
- بلکه دربرگیرنده تمامی جنبههاي مربوط به سالمت فرد،نمیرود
.]21[  است-حتی اگر در فرد منجر به تصمیم گیري درمانی نشود
 تداوم،تضمین کیفیت شامل اصول و فعالیتهایی است که براي حفظ
 طبق.]26[ و ارتقاي کیفیت در خدمت رسانی ضروري هستند
 دستورات پزشک را رعایت،مطالعات بیماران ناراضی کمتر از سایرین
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