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Abstract
Introduction: One of the factors that increases competitive ability is to improve the quality of
presented service in organizations such as hospitals. Providing superior services through
maintaining high quality is a prerequisite for the success of service organizations. The
SERVQUAL model is one of the most commonly used tools for measuring service quality
satisfaction. So the aim of this study was to assess the quality of services of selected hospitals
through the SERVQUAL model.
Materials and Methods: This study was a descriptive-analytical study that conducted in 2016.
The population of the study consisted of all patients which needed to outpatient care services
and referred to selected hospitals. Using Morgan's table, the sample size was 398, of which 381
completed questionnaires. The main tool of this research was questionnaire based on
SERVQUAL model. Data were analyzed by SPSS version 19 using descriptive statistics
methods and descriptive inferential methods for explaining the research hypotheses.
Results: Pearson correlation test was showed that there is a direct relationship between
perceived service and patient satisfaction. About responsiveness: high response rate, about
empathy dimension: quite location, physical factors: possessing suitable space for waiting,
from reassurance: providing accurate information to patients, and about reliability: personnel's
timeliness has the greatest impact on patient satisfaction. Also, reliability (r = 0.69 and P =
0.007), assurance (r = 0 49, P = 0.003), empathy (r = 0.36, P = 0.001), responsiveness (r =
0.58, P = 0.001) and physical factors (r = 0.37, P = 0.003) have significant relationship with
quality of services (P = 0.00).
Conclusions: Significant relationship between the quality of services with patient satisfaction
shows that, in order to increase the satisfaction of patients, more attention should be paid to the
dimensions of the quality of services such as reliability, accountability, assurance, empathy,
and physical factors, so in addition to increasing patient satisfaction, the necessary
encouragement for health center service also created.
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چکیده
مقدمه :یکی از عواملی که موجب افزایش توان رقابتی میگردد ارتقا سطح کیفیت خدمات در سازمانهای خدماتی
نظیر بیمارستانها میباشد .ارائه خدمات برتر از طریق حفظ کیفیت باال ،پیش نیاز موفقیت سازمانهای خدماتی
است .مدل سروکوال یک از ابزارهای کاربردی و رایج برای سنجش رضایت از کیفیت خدمات است .بنابراین هدف از
مطالعه حاضر بررسی کیفیت خدمات بیمارستانهای منتخب تهران از طریق مدل سروکوال بود.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی بود که در سال  1391انجام شد .جامعه آماری پژوهش
کلیه بیماران مراجعه کننده و نیازمند خدمات درمانی سرپاییا بود که با استفاده از جدول مورگان ،حجم نمونه 391
نفر به دست آمد ،که از این تعداد  311نفر پرسشنامهها را تکمیل کردند .ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه بر اساس
مدل سروکوال بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها از طریق نرم افزار آماری  SPSSنسخه  ،19نسبت به نوع متغیرهای
تحقیق از روشهای آمار توصیفی و برای تبیین فرضیات تحقیق از روشهای استنباطی پارامتریک استفاده شد.
یافتهها :آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین خدمات ادراک شده و رضایت بیماران رابطه مستقیم وجود دارد .از
بعد پاسخ دهی :سرعت پاسخگویی باال ،از بعد همدلی :آرامش محل ،از بعد عوامل فیزیکی :برخورداری از فضای
مناسب جهت انتظار ،از بعد اطمینان دهی :ارائه اطالعات دقیق به بیماران و از بعد قابلیت اعتماد :وقت شناسی
پرسنل بیشترین تأثیر را در رضایت بیماران داشتند .همچنین بین مؤلفههای قابلیت اعتماد (،)P = 3/330 ،r = 3/69
اطمینان دهی ( ،)P = 3/333 ،r = 3/49همدلی ( ،)P = 3/331 ،r = 3/36پاسخگویی ( )P = 3/331 ،r = 3/11و
عوامل فیزیکی ( )P = 3/333 ،r = 3/30با کیفیت ادراک شده خدمات رابطه معنادار وجود دارد (.)P = 3/33
نتیجهگیری :رابطه معنا دار کیفیت ارائه خدمات ادراک شده با رضایت بیماران نشان میدهد که برای افزایش
رضایت بیماران باید به ابعاد کیفیت خدمات اعم از قابلیت اعتماد ،پاسخگویی ،اطمینان دهی ،همدلی ،و عوامل
فیزیکی توجه نمود تا عالوه بر افزایش کسب رضایت بیماران ،انگیزه الزم برای تداوم استفاده از خدمات مرکز درمانی
نیز ایجاد شود.
کلمات کلیدی :رضایت بیماران ،مدل سروکوال ،بیمارستان
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مقدمه
مراقبت از سالمت ،خدماتی را مورد استفاده قرار میدهد که بر
اقتصاد و کیفیت زندگی افراد به طور معنا داری تأثیر میگذارد
و همچنین یکی از سریعترین حیطههای رو به گسترش در
خدمات اقتصادی است [ .]1این رشد تا حدودی مدیون
جمعیت سالخورده ،افزایش فشارهای رقابتی ،گسترش مشتری
مداری و ظهور شیوههای درمان و فناوری جدید است [.]2
همزمان با گسترش حوزه تجاری و اقتصادی بخش خدمات ،نیاز
به مدیریت کیفیت در این بخش نیز مطرح گردید .هرچند
موانعی چون فناپذیر بودن خدمت ،تفکیک ناپذیری خدمت از
خدمت دهنده و زمان و مکان ارائه آن ،وابستگی کیفیت را به
موارد نسبی و مبهم بیشتر و اندازه گیری آن را بسیار پیچیدهتر
کرده است .کیفیت خدمات در سازمانهای متولی خدمات از
اهمیت خاصی برخوردار است ،برهمین اساس از اوایل دهه
 1993میالدی مفهوم نظری و عملی در ارائه خدمات بهداشتی
و درمانی تحول اساسی یافته است [ .]3کیفیت مهمترین عامل
در رقابت جهانی به شمار میآید و سازمانها ناچارند که برای
رقابت پیروزمندانه در بازار ،کاال یا خدمت ،با کیفیت عرضه
نمایند [ .]4کیفیت خدمات ،مقایسه آنچه مشتری احساس
میکند که باید باشد (انتظارات) با آنچه که دریافت داشته است
(ادراکات) میباشد .اگر انتظارات بیش از ادراکات باشد ،از دید
مشتری کیفیت خدمات ادراک شده کمتر است و نارضایتی وی
را به دنبال دارد [ ،]1در نتیجه بهترین و مهمترین شاخص
جهت اندازه گیری کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده ،بررسی
رضایت مراجعین است [ .]6امرزوه عرصه مراقبتهای بهداشتی
درمانی از رویکرد عرضه خدمات به سوی ارزیابی کیفیت
خدمات در جریان است و بر این اساس نقش بیماران در تعریف
کیفیت خدمات بیش از پیش آشکار است [ .]0 ,2اندازه گیری
و مدیریت کیفیت خدمات برای سازمانهای خدمات بهداشتی و
درمانی امری حیاتی است .فراهم آوردن اطالعات کافی در
زمینه محتوای ادراک مشتری از کیفیت خدمت میتواند
سازمانها را در شناسایی زمینهها و ابعادی که مزیت رقابتی
سازمان را تحت تأثیر قرار میدهند ،یاری نماید و از سوی دیگر
از اتالف منابع جلوگیری نماید [ .]1ارزیابی یک بیمار از ارزش
خدمات به میزان رضایت و همچنین تمایل به استفاده مجدد از
خدمات همان ارائه دهنده تأثیر دارد ،با ارئه ارزش باالتر به
بیماران ،رضایت و وفاداری بیماران میتواند افزایش یابد که
شاخصهای مهمی برای ارائه کنندگان خدمات در بازار مراقبت
سالمت هستند .ارزش بهتر ،مطلوبیت استفاده از خدمات را
افزایش میدهد و در نتیجه ارزش باالتر مراقبت ،بر تمایل به
استفاده مجدد مشتریان از خدمات بیمارستان تأثیر میگذرد
[ .]9این موضوع از آن جهت مهم است که باعث جلب مشارکت

بیماران در امر مراقبت و درمان خواهد شد [ .]13سروکوال
روشی برای شناخت هدفمند نقاط قوت و ضعف کیفیت خدمات
سازمان بوده و برای اندازه گیری و مقایسه ادراکات و انتظارات
مشتریان خارج سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد .مقیاس
سروکوال شامل مؤلفههایی است که نیمی از این مؤلفهها سطح
مورد انتظار پاسخ دهنده از یک خدمت را اندازه گیری میکند و
نیمه دوم ،سطح درک شده کیفیت ارائه شده به وسیله آن
سازمان خاص را میسنجد [.]11
با توجه به این نکته که سنجش رضایت بیماران میتواند زمینه
را برای شناخت نقاط قوت و ضعف موجود فراهم نموده و باعث
اندیشیدن تدابیری جهت ارائه هرچه بهتر مراقبتها و بهبود
کیفبت خدمات گردد ،لذا از سروکوال بعنوان ابزاری قوی برای
سنجش میزان رضایت استفاده شد [ .]10-12در پژوهشهای
فراوانی از این ابزار استفاده شده ،بطور مثال در بیمارستانهای
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران از این مدل برای سنجش
میزان رضایت از اورژانس بیمارستانها ،خدمات پرستاری و
خدمات دانشکده دندان پزشکی استفاده شده ولیکن مطالعهای
در زمینه رضایت از کیفیت خدمات ادراک شده در بخشهای
مختلف تمام بیمارستانهای وابسته به علوم پزشکی تهران یافت
نشد .بنابراین در این مطالعه به بررسی میزان کیفیت خدمات
بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان تهران با
استفاده از مدل سروکوال در سال  1391پرداخته شد.

روش کار
پژوهش حاضر توصیفی _ تحلیلی است .جامعه آماری این
تحقیق کلیه بیماران نیازمند خدمات درمانی سرپایی مراجعه
کننده به بیمارستانهای وابسته به علوم پزشکی تهران است،
که بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه  391نفر به دست آمد،
که  311نفر پرسش نامه را تکمیل و بازگشت دادند .روش نمونه
گیری در این تحقیق به صورت تصادفی بود و .برای جمعآوری
دادهها از ابزار پرسشنامه سه بخشی استفاده شد .بخش اول
شامل ویژگیهای دموگرافیک بیماران شامل شش مؤلفه (سن،
جنس ،تحصیالت ،تأهل ،شغل و وضعیت درآمد) است .بخش
دوم و سوم بر اساس پرسش نامه استاندارد سروکوال است،
بخش دوم پرسشنامه شامل  31مؤلفه است که به سنجش
کیفیت خدمات بیمارستانها می پردازد ،در این بخش ادراکات
بیماران از کیفیت خدمات در مورد هر یک از مؤلفهها مورد
پرسش قرار گرفته است ،سؤاالت این بخش با در نظر گرفتن
مؤلفههای موجود در مدلهای مختلف سنجش کیفیت خدمات با
کمک ابزار سروکوال طراحی شده است .سروکوال ابزار معتبری
برای ارزشیابی کیفیت خدمات است و در مقایسه با سایر
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روشهای ارزشیابی کیفیت دارای مزایای از قبیل تطبیق ابعاد
آن با انواع محیطهای خدماتی ،اهمیت نسبی ابعاد پنج گانه آن
در ادراک کیفیت خدمات و توانایی تحلیل بر اساس ویژگیهای
جمعیت شناختی ،روان شناختی و سایر زمینههاست [.]11
گزینه های پاسخ دارای مقیاس پنج نقطه ای از خیلی کم ()1
تا خیلی زیاد ( )1هستند .الزم به ذکر است در این تحقیق
سطح انتظارات ایده آل مشتریان مستقیماً مورد پرسش قرار
نگرفته است .بلکه این سطح از انتظارات معادل حداکثر انتظار
بیمار در نظر گرفته شده و به آن باالترین نمره ممکن (در اینجا
 )1اختصاص یافته است .همچنین بخش سوم پرسشنامه
رضایت بیمارن را می سنجد و شامل  6مؤلفه میباشد .روایی
مناسب پرسش نامه قبالً مورد تأیید پژوهشگران قرار گرفته
است [ ،]19پایایی پرسش نامه سروکوال با محاسبه ضریب
آلفا کرونباخ ( 3)/09تأیید گردید ،که به صورت مؤلفهای در دو
بخش انتظارات و ادراکات در جدول  1نشان داده شده است .در
این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادهها نسبت به نوع
متغیرهای تحقیق از روشهای آمار توصیفی و برای تبیین
فرضیات تحقیق از روشهای استنباطی پارامتریک استفاده شده
است.
جدول  :1مقادیر آلفای کرونباخ بر اساس مؤلفههای پرسش
نامه
مقادیر
انتظارات
عوامل فیزیکی
پاسخگویی
اطمینان
همدلی
قابلیت اعتماد

3/11
3/11
3/11
3/13
3/09

ادراکات
عوامل فیزیکی
پاسخ گویی
اطمینان دهی
همدلی
قابلیت اعتماد

3/01
3/06
3/09
3/04
3/03

همچنین برای انجام این پژوهش ،با اخذ مجوز الزم از مدیران
بیمارستانها و سپس آگاهی دادن به آنها در رابطه با محرمانه
ماندن اطالعات ،پرسشنامههای تحقیق در نوبتهای مختلف
بین بیماران مراجعه کننده مختلف توزیع و دادههای الزم جمع

آوری شده است .در این رابطه محققان از نظر اخالقی خود را
متعهد به رعایت حقوق مادی و معنوی عناصر ذیربط (آزمودنی
پژوهشی ،پژوهش و سازمان مربوطه) دانسته و به هر یک از
آزمودنیها اعالم نمودند که او میتواند در هر زمان که مایل
باشد از شرکت در تحقیق منصرف شود.

یافتهها
مشخصات حجم نمونه نشان داد که  %03از مرجعه کنندگان به
بیمارستانهای مورد مطالعه مرد با میانگین سنی 42 ± 4/10
و  %20زن با میانگین سنی  31 ± 1/12بودند ،همچنین %61
پاسخ دهندگان متأهل و  %32مجرد بودند .از نظر سطح
تحصیالت  %12درصد دیپلم و پایینتر %20 ،دارای مدرک
لیسانس و  %21فوق لیسانس و باالتر بودند .از لحاظ شغلی
 %11حجم نمونه خانه دار %32 ،دارای مشاغل آزاد%31 ،
مشاغل دولتی و  %11فاقد شغل بودند .از لحاظ درآمد ثابت
ماهانه %42 ،دارای دستمزد پایینتر از یک میلیون تومان%44 ،
درآمد بین یک تا دو میلیون تومان و  %14دارای درآمد باالتر از
دو میلیون تومان بودند .رتبه بندی گویههای مرتبط با رضایت
بیماران از بیمارستانها در جدول  2ارائه شده است .بر اساس
جدول رتبه بندی میزان رضایت مندی بیماران از نظر بیماران
عملکرد پزشکان با کمترین ضریب تغییرات ( )3/412مجموعه
خدمات ارائه شده پرستاران با ضریب تغییرات ( )3/411و محل
استقرار بیمارستان با ضریب تغییرات ( )3/404بیشترین تأثیر
در رضایت بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی تهران دارد .رتبه بندی موارد کیفیت
خدمات ادراک شده بیمارستانهای از بعد قابلیت پاسخگویی:
سرعت پاسخگویی پرسنل به بیماران در بیمارستان ،از بعد
همدلی :آرامش محل و خلوت بودن بیمارستان با ضریب
تغییرات ( ،)3/431از بعد عوامل فیزیکی :برخورداری از فضای
مناسب جهت انتظار برای معالجه با ضریب تغییرات (،)3/141
از بعد قابلیت اعتماد :وقت شناسی پرسنل مرکز پزشکی از
جمله حضور به موقع پزشک با ضریب تغییرات ( ،)3/133از بعد
اطمینان دهی :ارائه اطالعات دقیق به بیماران با ضریب تغییرات
( )3/311بیشترین تأثیر بر رضایت بیماران به بیمارستانهای
وابسته به علوم پزشکی تهران دارد.
در این پژوهش برای انتخاب درست آزمون و اینکه آیا میتوان
از آزمون پارامتریک استفاده کرد یا خیر از آزمون کلموگروف -
اسمیرنوف استفاده شد ،و با توجه به اینکه سطح معناداری از
درصد خطا بیشتر بود ،این فرضیه که دادهها از یک توزیع نرمال
به دست آمدهاند مورد تأیید قرار گرفت که نتایج آن در جدول
 3نشان داده شده است.
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جدول  :2رتبه بندی میزان رضایت بیماران از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران بر اساس
مؤلفههای مدل سروکوال
میانگینرتبهای

مؤلفه و زیر مؤلفه

انحرافمعیار

ضریبتغییرات

رتبه

رضایت مندی بیماران
عملکرد پزشکان

4/23

1/19

3/412

1

مجموعه خدمات ارائه شده پرستاران

3/99

1/60

3/411

2

محل استقرار بیمارستان

3/06

2/31

3/404

3

کیفیت خدمات ادراک شده از بعد قابلیت پاسخگویی
سرعت پاسخگویی پرسنل به بیماران در بیمارستان

4/01

2/36

3/496

1

نحوه و پرسنل به سؤاالت بیمار یا همراهان

4/13

2/20

3/131

2

اشتیاق برای کمک به بیماران

4/31

2/31

3/131

3

تمایل کارکنان برای حل مشکالت بیماران

4/11

2/13

3/132

4

مناسب بودن نحوه نوبت دهی به بیمار

4/41

2/22

3/133

1

تجربه و مهارت پرسنل در برقراری ارتباط با مراجعه کننده

4/29

2/11

3/131

6

کیفیت خدمات ادراک شده بیمارستانها از بعد همدلی
آرامش محل و خلوت بودن بیمارستان

3/09

1/61

3/431

1

کمک کردن پرسنل و پرستاران به بیماران

3/16

1/92

3/490

2

نحوه برخورد پرسنل در بیمارستان

4/10

2/14

3/113

3

انتقاد پذیری پرسنل

4/31

2/11

3/123

4

4/29

2/31

3/140

1

میزان تکریم بیمار در بیمارستان
کیفیت خدمات ادراک شده بیمارستانها از بعد عوامل فیزیکی
برخورداری از فضای مناسب جهت انتظار برای معالجه

1/91

1/30

3/141

1

وضعیت سیستم سرمایش /گرمایش در این مرکز

3/31

1/01

3/163

2

سرویس بهداشتی بیمارستان

2/29

1/31

3/119

3

مناسب بودن مبلمان و صندلی اتاق انتظار

2/11

1/13

3/190

4

وضعیت بهداشت و کنترل عفونت

2/31

1/21

3/631

1

وضعیت پاکیزگی و آراستگی

2/11

1/20

3/632

6

تجهیزات موجود برای تشخیص و درمان

2/30

1/43

3/633

0

میزان کیفیت خدمات ادراک شده بیمارستانها از بعد قابلیت اعتماد
وقت شناسی پرسنل مرکز پزشکی از جمله حضور به موقع پزشک

2/00

1/04

3/133

1

سؤال پزشک از شما در خصوص بیماری

4/64

2/34

3/134

2

گرفتن شرح حال و معاینه کامل توسط پزشک و پرستاران با دقت و حوصله

4/01

2/41

3/130

3

تأثیر پزشک و پرستارن در درمان بیماری

4/33

2/21

3/113

4

سرعت و دقت عمل پزشک و پرستارن در تشخیص بیماری

4/31

2/21

3/112

1

رتبه بندی موارد میزان کیفیت خدمات ادراک شده بیمارستانها از بعد
اطمینان دهی
ارائه اطالعات دقیق به بیماران

3/34

1/11

3/311

1

خوشرویی پرسنل و پزشک با مراجعه کننده

3/21

1/43

3/431

2

رعایت حریم شخصی و خصوصی بیمار

3/41

1/11

3/442

3

هماهنگی و همکاری موجود بین پرسنل مرکز پزشکی

3/12

1/69

3/413

4
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جدول  :3آزمون توزیع نرمال بودن دادهها
مقادیر
تعداد

311

میانگین

3/16

انحراف معیار

3/41

حداکثر اختالفات

3/306

آماره کلموگروف-اسمیرنوف

1/133

سطح معنا داری

3/261

مقدار خطا

3/31

جدول  :4آزمون همبستگی بین کیفیت خدمات ادراک شده و رضایت بیماران
متغیر وابسته

متغیر مستقل

ضریب همبستگی

سطح

پیرسون

معناداری

کیفیت خدمات ادراک شده

رضایت

3/03

3/333

تأیید رابطه

کیفیت خدمات ادراک شده بیمارستانها از بعد قابلیت اعتماد

رضایت

3/69

3/330

تأیید رابطه

کیفیت خدمات ادراک شده بیمارستانهای از بعد پاسخگویی

رضایت

3/11

3/331

تأیید رابطه

کیفیت خدمات ادراک شده بیمارستانها از بعد اطمینان دهی

رضایت

3/49

3/333

تأیید رابطه

کیفیت خدمات ادراک شده بیمارستانها از بعد عوامل فیزیکی

رضایت

3/30

3/333

تأیید رابطه

کیفیت خدمات ادراک شده بیمارستانها از بعد همدلی

رضایت

3/36

3/331

تأیید رابطه

در جدول  4شدت رابطه و سطح معنا داری کیفیت خدمات
ادراک شده بر رضایت بیماران نشان داده شده است ،ضرایب
همبستگی پیرسون رابطه مثبت و معنادار کیفیت خدمات
ادراک شده و مؤلفههای آن (قابلیت اعتماد ،پاسخگویی،
اطمینان دهی ،عوامل فیزیکی و همدلی) با رضایت مراجعه
کننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی تهران را در سطح اطمینان  %99تأیید
میکند.

بحث
در این تحقیق به بررسی تأثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر
رضایت بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم
پزشکی تهران پرداخته شد ،نتایج این تحقیق نشان داد که بین
خدمات ادراک شده و رضایت بیمارن رابطه مثبت و معنا دار
وجود دارد ،و مدیران این بیمارستانها باید به ابعاد کیفیت
خدمات اعم از قابلیت اعتماد ،پاسخگویی ،اطمینان دهی،
همدلی ،و عوامل فیزیکی توجه ویژه داشته باشند ،تا عالوه بر
کسب رضایت بیماران مراجعه کننده ،انگیزه الزم برای تداوم
استفاده از خدمات مراکز مورد مطالعه ایجاد شود ،کیفیت
خدمات میتواند به عنوان یک ابزار راهبردی جهت موفقیت در
موقعیتهای رقابتی به کار برده شود و مراکز درمانی بایست
برای کسب و دستیابی به کیفیت برتر بکوشند [،]23

نتیجه

 Zithamelو همکاران ( )1993کیفیت خدمات دریافتی را به
عنوان یک قضاوت جهانی با نگرش وابسته به برتری یک خدمت
ارائه شده ،تعریف کردهاند و متذکر شدهاند که قضاوت بر
کیفیت خدمات انعکاس رتبه و مسیر تفاوت میان مشاهدات و
انتظارات مشتری میباشد [ .]21طبق نتایج این پژوهش از نظر
بیماران عملکرد پزشک ،مجموعه خدمات ارائه شده پرستاران و
محل استقرار بیمارستان باالترین تأثیر را در رضایت بیماران
مراجعه کننده دارند و میزان رضایت بیماران از کیفیت خدمات
بیمارستانهای علوم پزشکی تهران در مجموعه مناسب است،
در تحقیق مشابه موسی زاده و همکارانش میزان رضایت
بیماران بستری در بیمارستانهای ایران را با در نظر گرفتن
ناهمگونی مطالعات و بر اساس مدل اثر تصادفی 03 ،درصد
برآورد کردند [ .]22در مطالعه رزالنسری و همکارانش [ ]23در
مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،میانگین
کلی کیفیت خدمات ادراک شده توسط بیمارن در حد خوب
ارزیابی شده ،در مطالعات مشابه انجام شده نیز نمره ادراک
کیفیت ،در همین حد گزارش شده است [ .]24جابنون و
چاکر( )2333کیفیت خدمات درمانی را در بیمارستانهای
دولتی و خصوصی در کشور امارات ارزیابی نمودهاند که میزان
رضایت از خدمات در کشور امارات درصد باالیی داشت [ .]21با
توجه به نتایج تحقیق حاضر مؤلفههای قابلیت اعتماد،
پاسخگویی ،اطمینان دهی ،همدلی ،و عوامل فیزیکی تأثیر
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مثبت و معنا داری بر رضایت ادراک شده بیماران دارند،
همچنین در بین مؤلفههای سروکوال ،بین رضایت ادراک شده
و بعد قابلیت اعتماد بیشترین همبستگی وجود دارد .در مطالعه
هواس بیگی و همکاران ( )1392بیماران مراجعه کننده به
بیمارستانهای دولتی شهرهای اسالم آباد و کرمانشاه بعد
ملموس بودن با  3/04امتیاز مهمترین بعد و بعد تضمین با
 2/63امتیاز کم اهمیتترین بعد در کیفیت ادراک شده توسط
بیماران بودند [ .]26نتایج تحقیق ابراهیمیان و همکاران
( )1396که به ارزیابی کیفیت خدمات پرستاری از دیدگاه
بیماران با استفاده از رویکرد ترکیبی مدل کانو و سروکوال
پرداختند نشان داد  ،اجرای راهبردهای ارتقا کیفیت خدمات ،با
اولویت بندی مؤلفههای کیفیت مبتنی بر نیاز ،میتواند اثر
بخشی بیشتری به همراه داشته باشد ،و قابلیت تضمین
خدمات هم برای سطح مهارتهای ازتباطی پرستاران ضرورت
بسیاری دارد [ .]20در تحقیق معتقد و همکاران ( )1396که به
ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در مراکز منتخب بهداشتی استان
تهران با استفاده از مدل سروکوال پرداخته بودند ،نتایج نشان
داد بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب کیفیت خدمات
درمانی در مرکز بهداشتی تفاوت معنا دار وجود داردو درمان
تنها در دارو خالصه نمیشود و انتظار بیماران از گروه درمان گر
عالوه بر دارو درمانی ،جلب رضایت و اعتماد بیمار ،همدلی و
احترام ،ابراز عالقه و نیز احساس مسئولیت در برابر وی نیز
است [ .]21همانند بسیاری از تحقیقات ،اجرای این تحقیق نیز
با موانع و محدودیتهایی همراه بود ،یکی از مهمترین
محدودیتهای این پژوهش استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار
گردآوری داده است که به دلیل محدودیت ذاتی آن ،این ابزار به
تنهایی ابزاری ناقص جهت جمع آوری اطالعات است ،تبدیل
کیفیتها به کمیتها (گزینههای پرسشنامه) معموالً در تعمیم

نتایج کارهای میدانی محدودیت ایجاد میکند که تحقیق حاضر
نیز از این قاعده مستثنی نیست .پاسخگویی به سؤاالت
پرسشنامه به قضاوت افراد مورد مطالعه بستگی دارد ،لذا
تمایالت ،تعصبات و تجربیات آنها ممکن است در نتایج تحقیق
اثر گذاشته باشد ،همچنین در مطالعه حاضر سنجش میزان
کیفیت خدمات تنها مبتنی بر دریافت نظرات بیماران بوده و
نظرات سایر ذینفعان نظیر پزشکان ،پرستاران  ،مدیران و سایر
گروههای ارائه دهنده خدمت در نظر گرفته نشده است.
پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی به مقایسه کیفیت خدمات
ادراک شده توسط بیمارن و کیفیت خدمات ادراک شده از
دیدگاه کارکنان پرداخته شود ،ترکیب دو نگرش درون و برون
سازمانی نسبت به کیفیت میتواند تصویری بهتر به مدیران
نسبت به رضایت بیماران و آنچه که کارکنان احساس میکند
باعث رضایت بیماران میشود را به مدیران میدهد.

نتیجه گیری
بین خدمات ادراک شده و رضایت بیماران مراجعه کننده به
بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران رابطه
مثبت و معنا دار وجود دارد ،بهبود کیفیت خدمات در این
بیمارستانها عالوه بر کسب رضایت بیماران مراجعه کننده،
انگیزه الزم برای تداوم استفاده از خدمات بیمارستانهای تحت
نظارت علوم پزشکی تهران را ایجاد میکند.

پیشنهادات
سروکوال ایزار مناسبی برای سنجش رضایتمندی بیماران از
خدمات بیمارستانها میباشد .بنابراین پیشنهاد میشود که
مدیران با به کارگیری این ابزار ،به ارزیابی کیفیت خدمات،
برنامه ریزی صحیح ،اصالح نابسامانیها و نهایتاً بهبود کیفیت
اقدام نمایند.
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