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Abstract
Introduction: The Kano model is a proper technique for classification of needs that can be
strategic guidelines for improve of nursing quality which measured by SERVQUAL model. So
this study is analyzed the current and expected needs and perceptions of patients from quality of
nursing care in line with the strategic focus of analysis methods and quality improvement.
Materials and Methods: This was a cross-sectional study by the sample size of 196 subjects
which selected by stratified random method. Data collection tools was SERVQUAL
questionnaire and Kano for determine the needs. Collected data were analyzed by ANOVA, Ttest and Pierson statistical tests.
Results: Having enough and update knowledge, new and innovative way of nursing services
and adornment nurses were attractive needs that are required by the method of Kano and other
components are essential needs. Average of patient's expected situation in attractive dimensions
(17.3) was significantly less than necessary need (98/3) (P-value = 0.006). The greatest gap of
five quality components was responsibility (-0.7) and the smallest gap was in the Tangible (0.22).
Conclusion: Applying strategies for improving the quality of nursing services, with prioritybased quality component, can afford to achieve more effectiveness. Ability to Assurance of
service was one of the essential need so required to more attention so it is necessary to raise the
level of communication skills in nurses.
Keywords: Quality, Nursing Care, Kano Model, SERVQUAL Quality Assessment Model.
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چکیده
مقدمه :مدل کانو تکنیکی مناسب در طبقه بندی نیاز میباشد که میتواند مبنای اتخاذ راهبردهای استراتژیک ارتقای

مواد و روشها :این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی میباشد که به صورت مقطعی انجام گرفت .تعداد نمونه 193
مورد و نحوه نمونه گیری تصادفی طبقهای بود .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات پرستاری
سروکوال و تعیین نیاز کانو بود .دادهها با استفاده از آزمونهای آنوا ،تی تست و پیرسون تحلیل شدند.
یافتهها :برخورداری از دانش و علم کافی ،جدید و نوآور بودن نحوه ارائه خدمات و آراستگی پرستاران ،نیازهای جذاب
در تقسیم بندی نیازها به روش کانو بودهاند و سایر مولفهها نیاز ضروری محسوب میشود .میانگین وضعیت مورد
انتظار بیماران به طور معنی داری در ابعاد جذاب ( )3/11کمتر از ضروری ( )3/99بوده است ( .)P = 1/113بیشترین
شکاف ،در ابعاد پنج گانه کیفیت مربوط به پاسخگویی ( )1/11و کمترین شکاف مربوط به ملموسات ( )1/22بوده
است.
نتیجهگیری :اجرای راهبردهای ارتقا کیفیت خدمات پرستاری ،با اولویت بندی مؤلفههای کیفیت مبتنی بر نیاز،

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1395.2.2.5.8

کیفیت باشد که با مدل سروکوال قابل سنجش است .لذا در این مطالعه به تحلیل نوع نیاز و ادراک بیماران از کیفیت
کنونی و مورد انتظار خدمات پرستاری در راستای تحلیل روشها و کانونهای راهبردی ارتقای کیفیت پرداخته شده
است.
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 1کارشناسی پرستاری ،بیمارستان امام خمینی (ره) فالورجان ،اصفهان ،ایران
 2کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 3گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 4دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی،
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

میتواند اثربخشی بیشتری به همراه داشته باشد .قابلیت تضمین خدمات که از جمله نیازهای ضروری بوده نیازمند
توجه بیشتر است که در این راستا باال بردن سطح مهارتهای ارتباطی پرستاران ضرورت بسیار دارد.

تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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واژههای کلیدی :کیفیت ،خدمات پرستاری ،مدل کانو ،مدل ارزیابی کیفیت سروکوال
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روش بررسی
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درنظر گرفتن خواستههای مشتری و برآورده ساختن آن ،یکی
از مکانیسمهای بازار محور میباشد که تأثیر زیادی در جذب
مشتری دارد و یک استراتژی مهم برای موفقیت و بقا در محیط
رقابتی امروز است [ .]1بنابراین شناخت ،ایجاد و حفظ کیفیت
خدمات یکی از دغدغههای اصلی ارائه کنندگان مراقبتهای
بهداشتی درمانی در حوزه درمانی است [.]3 ,2
اکثر سازمانها با هدف بهبود رضایت مشتری و در نتیجه بقا و
دوام خود عالقمند به ارزیابی راهبردهای کیفیت خدمات خود
هستند و به همین دلیل مشتری را به عنوان شاخص کلیدی در
این ارزیابی تلقی میکنند .لذا میتوان به قطع اظهار داشت به
منظور اطمینان از کیفیت خدمات ،اتخاذ راهبردهایی که ضامن
افزایش کیفیت باشد؛ نیازمند شناخت سازمانها از نیاز
مشتریان و رضایت آنان است [.]4
در بین خدمات ارائه شده به خدمت گیرندگان نظام سالمت،
نقش خدمات پرستاری به دلیل ارتباط بیشتر این قشر با
بیماران و خانوادههای ایشان ،مهمتر از سایرین است؛ چرا که
این قشر عالوه بر برخورد حرفهای ،اقدام به برقراری برخورد
معنوی و عاطفی با بیماران نیز میکنند .لذا آن نظام سالمتی را
میتوان موفق قلمداد کرد که به کیفیت خدمات پرستاری
اهمیت بیشتری دهد [.]5
در زمانهای قبل ،رضایت مشتریان بر روی ساختار یک بعدی
نگریسته میشد ،به این معنی که هر چه کیفیت محصول
دریافت شده توسط مشتری بیشتر باشد رضایت مشتری نیز به
همان اندازه افزایش مییابد و برعکس .اما به این نکته توجه
نمیشد که تکمیل ساختن نیازهای یک محصول مشخص تا
حد زیاد ،الزاماً مستلزم افزایش رضایت مشتری نمیباشد .از
سوی دیگر نوع و اندازه نیاز مشتری نیز میتواند بر کیفیت
محصول دریافت شده و در نتیجه رضایت وی اثرگذار باشد.
مدل تحلیل نیاز مشتری کانو قادر است تا سه نوع نیازهای یک
محصول که بر روی رضایت مشتری از طریق مختلف اثرگذار
میباشند را تفکیک نماید .در حقیقت مدل کانو نیازها و
مشخصههای کیفی هر محصول را به سه طبقه تقسیم نمود که
هر طبقه بیانگر یک نوع مشخص از نیازهای مشتری میباشد.
این سه نوع نیاز عبارتند از نیازهای جذاب ،بی تفاوت و ضروری
[ .]1 ,3مدل سروکوال نیز با شناسایی شکاف بین انتظار و
ادراک مشتریان از خدمات و طبقه بندی نیازها ،قابلیت بسزایی
در ارتقاء کیفیت خدمات و به تبع آن رضایت مشتریان دارد،
زیرا نقاط تاریک سازمان را به خوبی نشان میدهد [.]9
اگر چه مطالعاتی به تعیین ادراک بیمار از وضع موجود و
مطلوب ابعاد کیفیت خدمات در بخش بهداشت و درمان انجام
شده است اما ترکیب این مدل با تکنیک کانو که به تعیین انواع

نیاز میپردازد قادر است راهبردهایی به سازمان ارائه دهد که
عالوه بر ارتقاء رضایت مشتریان بر هزینه منفعت راهبردها با
اولویت بندی نیازها با شناخت آنان ،تاکید دارد.
دسته بندی نیاز بیماران در رابطه با ابعاد کیفیت خدمات
پرستاری این فرصت را برای برنامه ریزان کیفیت بیمارستان و
دانشگاههای علوم پزشکی فراهم میآورد تا با هدایت امکانات به
سمت طبقات خاص نیازها ،با سرعت و شدت بیشتری به سمت
ارضای نیازهای مشتریان و به عبارت بهتر ارتقای کیفیت
سیستم درمان حرکت کنند [ .]3بیمارستانها در ارائه خدماتی
که بیشتر در صحنه رقابت هستند؛ برای بدست آوردن مزیت
رقابتی و تمرکز بر رضایت مشتری باید بر ویژگیهای کیفیت
جذاب بجای الزامی یا تک بعدی تمرکز کنند .اگر چه هیچ گاه
نمیتوان از نیازهای الزامی چشم پوشی کرد چرا که افتادن در
دام نارضایتی مشتری عواقب بیشتری از عدم کسب مزیت
رقابتی به ویژه در سازمانهای خدماتی خواهد داشت [.]9
در ایران و سایر کشورها مطالعاتی برای سنجش کیفیت خدمات
بیمارستانی و خدمات پرستاری با استفاده از مدلهای مذکور
انجام شده که مطالعات انجام شده در ایران در اکثر موارد حاکی
از وجود شکاف منفی بین کیفیت مورد انتظار و کیفیت ادراک
شده میباشد .استکی در مطالعه خود کیفیت خدمات پرستاری
را از دیدگاه خود پرستاران در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)
اصفهان با استفاده از مدل سروکوال مورد بررسی قرار داد که
بزرگترین و کمترین شکاف به ترتیب مربوط به بعد ملموسات و
بعد همدلی به دست آمد [ .]11در کشورهای خارجی نیز با
استفاده از مدل سروکوال و کانو در بخش سالمت مطالعاتی
انجام شده است که نتایج حاکی از وجود باالترین میزان انتظار
و عملکرد در بعد قابلیت اطمینان و پایینترین آن در بعد
ملموسات بوده است [.]11
در نهایت میتوان اظهار داشت با نظر به اینکه تحلیل نوع نیاز و
ادراک بیماران از کیفیت کنونی و مورد انتظار خدمات پرستاری
که از استراتژیک ترین خدمات سیستم سالمت است؛ دیدگاهی
روشن در تحلیل روشها و کانونهای راهبردی در ارتقای
کیفیت خدمات پرستاری است؛ محقق بر آن است نوع نیاز به
ابعاد کیفیت خدمات پرستاری و ادراک بیماران از وضع موجود
و مطلوب آنها را در بیمارستان امام خمینی (ره) فالورجان
بسنجد ،امید است بتواند راهبردهایی اثربخش و مبتنی بر
اولویت بیمارستان ،برای افزایش کیفیت خدمات پرستاری ارائه
نماید.
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یافتهها

جدول  :1خصوصیات دموگرافیک نمونه مورد بررسی
نوع متغیر

درصد فراوانی

جنسیت

میانگین سن شرکت کنندگان

41/2
59/9
39

مرد
زن

فوق دیپلم و پایینتر
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر

92/3
1/3
1/4

تحصیالت
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به منظور تحلیل مدل کانو دو روش وجود دارد:
تحلیل بر مبنای بیشترین فراوانی که سادهترین روش تحلیل
مدل کانو میباشد .در این روش در انتهای ماتریس نتایج ستون
جدیدی اضافه شده و در آن ستون از بین پاسخهای مربوط به
هر ویژگی آنکه بیشترین فراوانی را دارد انتخاب میشود و
تحلیل و اولویت بندی ویژگیها بر اساس قاعده I<A<O<M
که مبنای این مدل نیز ،تحلیل بر اساس روش بیشترین فراوانی
شکل گرفته است ،ولیکن در این روش به دومین و سومین
فراوانی حداکثر نیز توجه میشود .در این اولویت بندی
معیارهایی که بیشترین فراوانی آنها  Mمیباشد جزء اولین
اولویتها قرارگرفته و سایر معیارها نیز با توجه به قانون باال
رتبه بندی میشوند.
نوع نیاز به هر یک از مؤلفههای کیفیت خدمات پرستاری با
استناد با هر دو روش حداکثر فراوانی و قاعده I<A<O<M
همخوانی دارد 13 .مورد در هر دو روش الزامی محسوب
میشود و  3مورد دیگر یعنی برخورداری از دانش و علم کافی
در هنگام پاسخ گویی به بیماران ،جدید و نوآور بودن نحوه ارائه
خدمات پرستاری و پاکیزگی و آراستگی پرستاران بیشترین
فراوانی متعلق به نیاز جذاب بوده است .الزم به ذکر است
نمیتوان هیچ یک از مؤلفههای کیفیت خدمات پرستاری را در
گروه بی تفاوت قرار داد.
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با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامهها جداول ذیل استخراج
گردید .در ابتدا خصوصیات دموگرافیک نمونه مورد بررسی در
جدول  ،1نشان داده شده و سپس نوع نیاز به مؤلفههای کیفیت
خدمات پرستاری به دو روش حداکثر فراوانی فراوانی و قاعده
 I<A<O<Mتعیین شد که در جدول  2بیان شده است.
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این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بود که به صورت مقطعی در
شش ماه دوم سال  1393انجام گرفت .جامعه مورد مطالعه
کلیه بیماران بستری در بخشهای بستری بیمارستان امام
خمینی (ره) فالورجان بود که برابر  4911نفر برآورد شد .لذا
تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد  351نفر بدست
آمد .نحوه نمونه گیری تصادفی طبقهای بود که به نسبت تعداد
تخت فعال تعداد پرسشنامه برای هر بخش تعیین شد.
معیارهای ورود به مطالعه عبارت بود از رضایت مشارکت
کنندگان در پژوهش و تمایل به پاسخگویی به سؤاالت،
معیارهای خروج نیز عبارت بود از ناتوانی در پاسخگویی ،عدم
هوشیاری کافی و عدم تمایل به شرکت در مطالعه .ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات پرستاری
سروکوال و تعیین نیاز کانو میباشد .پرسشنامه سنجش کیفیت
خدمات پرستاری سروکوال برگرفته از مطالعه کیفیت ارائه
خدمات پرستاری (وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار) با
استفاده از مدل سروکوال از دیدگاه پرستاران در بیمارستان
الزهرا (س) اصفهان سال  1399بود که روایی و پایایی آن
سنجیده و با آلفا کرونباخ  93درصد برای سنجش ادراک و 93
درصد برای انتظارات مورد تأیید قرار گرفت .پرسشنامه سنجش
نیاز کانو نیز با قرار دادن ابعاد کیفیت خدمات پرستاری
پرسشنامه سروکوال فوق ،در فرمت استاندارد پرسشنامه کانو
برگرفته از مطالعه مدل کانو و کاربرد آن در ارزیابی نیازهای
دانشجویان طراحی شد .روایی پرسشنامه با دیدگاه تعدادی از
سرپرستاران و متخصصین تأیید شد .پایایی آن نیز با ضریب
آلفای کرونباخ  91درصد تأیید شد.
پرسشنامهها توسط محققان از مهرماه لغایت اسفندماه ،1393
در بین بیماران بستری شده در بخشهای بیمارستان امام
خمینی (ره) فالورجان توزیع و سپس جمع اوری گردید ،در
مواردی که نیاز به توضیح سؤاالت پرسشنامه برای بیماران بود،
پژوهشگران توضیحات الزم را ارائه داده و در برخی موارد با
روش مصاحبه پرسشنامه را تکمیل نمودند .تحلیل
پرسشنامههای تکمیل شده کانو نیز با استفاده از جدول ارزیابی
کانو انجام شد .این جدول دو بخش مطلوب و نامطلوب هر
سؤال را به یک پاسخ تبدیل میکند .پاسخهای موجود در
جدول کانو در شش طبقه دسته بندی میشوند که در انتها نوع
نیاز مشخص و در  3گروه الزامی ( ،)Mجذاب ( ،)Aبی تفاوت
( ،)Iمعکوس ( ،)Rتک بعدی ( )Qو تردید ( )Oقرار میگیرد.
پس از تعیین نوع نیاز ابعاد کیفیت خدمات پرستاری و ادراک
بیماران از وضع موجود و مطلوب آنها برای تحلیل وجود
ارتباط و تفاوت معنی دار ادراک بیماران از کیفیت خدمات به
تفکیک نوع نیاز به هر بعد از آزمونهای تی تست ،آنوا و جهت
تعیین همبستگی متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده

شد .در این پژوهش ،رضایتنامه شرکت در مطالعه از شرکت
کنندگان دریافت و به انان اطمینان داده شد که اطالعات
محرمانه باقی مانده و صداقت در گزارش دهی حفظ خواهد شد.
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بیماران در مورد مؤلفههای کیفیت خدمات پرستاری ضروری
انتظار بیشتری دارند.

در جدول  3مشاهده میشود میانگین وضعیت مورد انتظار
بیماران به طور معنی داری در ابعاد جذاب کمتر از ضروری
میباشد (سطح معنی داری= )1/113اما میتوان بیان نمود که

جدول  :2تعیین نوع نیاز به مؤلفههای کیفیت خدمات پرستاری به دو روش حداکثر فراوانی و قاعده I<A<O<M
برخورداری از دانش و علم کافی در هنگام پاسخ گویی به بیماران

(19جذاب)

جذاب ()A

مهارت پرستاران در هنگام ارائه خدمات پرستاری به بیماران

(119الزامی)

الزامی ()M

جدید و نوآور بودن نحوه ارائه خدمات پرستاری

(99جذاب)

جذاب ()A

حفظ ایمنی و پیشگیری از بروز هر نوع خطر در ارائه خدمات

(139الزامی)

الزامی ()M

داشتن تعداد پرسنل پرستاری کافی برای ارائه خدمات

(142الزامی)

الزامی ()M

ارائه به موقع و سریع خدمات پرستاری

(141الزامی)

الزامی ()M

حس مسئولیت پذیری پرستاران در هنگام ارائه مراقبتها و خدمات پرستاری

(125الزامی)

الزامی ()M

داشتن برخوردی یکسان و بدون تناقض با تمام بیماران

(121الزامی)

الزامی ()M

درک نیازها و انتظارات خاص بیماران از جانب پرستاران

(119الزامی)

الزامی ()M

آموزش به بیمار با زبان ساده و قابل فهم

(113الزامی)

الزامی ()M

محرم بودن پرستار نسبت به اطالعات بیماران در ارائه خدمات پرستاری

(139الزامی)

الزامی ()M

داشتن روابط محترمانه با بیماران از جانب پرستاران

(141الزامی)

الزامی ()M

پاکیزگی و آراستگی پرستاران

(99جذاب)

جذاب ()A

هماهنگی مناسب با قسمتهای پاراکلینیک در ارائه خدمات به موقع

(124الزامی)

الزامی ()M

ابعاد کیفیت خدمات پرستاری
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نوع نیاز به روش حداکثر فراوانی

نوع نیاز با قاعده I<A<O<M

جدول  :3میانگین ادراک بیماران از وضعیت مورد انتظار کیفیت خدمات پرستاری به تفکیک مؤلفههای جذاب و ضروری
ابعاد کیفیت خدمات پرستاری ضروری
P value

3/11

جدول  :4میانگین ادراک بیماران از وضعیت موجود کیفیت خدمات پرستاری به تفکیک مؤلفههای جذاب و ضروری
ابعاد کیفیت خدمات پرستاری ضروری

ابعاد کیفیت خدمات پرستاری جذاب

میانگین وضعیت موجود

3/31

2/33

P value

1/12

در جدول  4مشاهده میشود میانگین وضعیت موجود از دیدگاه
بیماران در ابعاد جذاب کمتر از ضروری میباشد اگر چه این
تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست (سطح معنی داری=)1/12
اما میتوان بیان نمود که از منظر بیماران مؤلفههای کیفیت
خدمات پرستاری ضروری در بیمارستان وضعیت بهتری
داشتهاند و مؤلفههای جذاب در وضعیت ضعیفتری قرار دارند.

مورد انتظار کیفیت خدمات پرستاری
میانگین وضعیت مورد انتظار

میانگین وضعیت موجود

3/81

3/13

P value

1/113

بحث
برخورداری از دانش و علم کافی در هنگام پاسخ گویی به
بیماران ،جدید و نوآور بودن نحوه ارائه خدمات پرستاری و
پاکیزگی و آراستگی پرستاران از جمله ابعاد کیفی خدمات
پرستاری بوده که از منظر بیماران جذاب محسوب شد.
قندهاری ( )1392بیان میدارد صالحیت حرفهای ،روش و
رفتار دندان پزشک ،کنترل و رفع درد جزء معیارهای الزامی و
معیارهای زمان صرف شده برای درمان ،محیط و جو ،سهل
الوصول ،انتظار برای درمان ،وقت شناسی و وجه الزحمه برای
خدمات جزو معیارهای تک بعدی و در نهایت معیارهای شهرت
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جدول  :1میانگین ادراک بیماران از وضعیت موجود و وضعیت

در جدول  5مشاهده میشود میانگین وضعیت موجود از دیدگاه
بیماران به طور معنی داری از وضعیت مورد انتظار بیماران
کمتر است (سطح معنی داری=.)1/113

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1395.2.2.5.8

میانگین وضعیت مورد انتظار

3/99
1/113

ابعاد کیفیت خدمات پرستاری جذاب
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بانظر به اینکه خصلتهای جذاب برای برنده شدن در رقابت در
صحنه بازار الزامی هستند ،لذا این خصلت بسیار حائز اهمیت
هستند .به عبارتی یک بیمارستان خصوصی زمانی توان ماندن
در صحنه رقابت را میتواند کسب کند که این مؤلفهها را مورد
توجه قرار داده و در تدوین برنامههای استراتژیک و عملیاتی
روی آنها تمرکز کرده و این مؤلفهها را در برنامه مالی و

در انتها از تمام اساتید مشاور و همکاران شاغل در بیمارستان
امام خمینی (ره) فالورجان که به هر نحوی در انجام و تدوین
مقاله حاضر مشارکت داشتهاند کمال تشکر و قدردانی را
مینمایم .این مقاله حاصل از طرح پژوهشی مصوب با شماره
 293119دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میباشد.
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دندان پزشک ،مسیر و طرح بندی کلینیک و تسهیالت
پارکینگ جزء معیارهای جذاب هستند [ .]12نتایج مطالعات
بیان میکنند که در اختیار قرار دادن اطالعات شفاف و کامل به
بیمه گزاران در زمان عقد قرارداد ،عقد قرارداد به صورت
اینترنتی و از راه دور ،خلق اعتماد ،امنیت مالی و جانی در ذهن
بیمه گر ،اطالع رسانی به مشتریان در مورد زمان اتمام قرارداد،
ارائه تبلیغات مختلف ،میزان احساس راحتی مشتری از نظر
عاطفی و پرداخت خسارت در خود صحنه حادثه و درک
نیازهای بیمه گر و برقراری ارتباط صمیمانه از نیازهای جذاب
بیمه گزاران بوده است که با مطالعه حاضر همسو میباشند [.]1
کمگاز ( )2113بیان میدارد رفتار و نگرش کارکنان دارای
باالترین اولویت و از نیازهای ضروری است .نتایج این مطالعه نیز
که با تکنیک مشابه به اولویت بندی و شناخت نیازهای خدمات
درمانی پرداخته است ،تا حدی با مطالعه حاضر مشابهت دارد و
هر دو بر اهمیت باالی تعامل و ارتباطات به عنوان ضروریترین
نیازها تاکید دارند [ .]13بیردوگان ( )2119نیز اطالع رسانی و
تعامل با مشتریان را از ضروریترین نیازها و مهمترین عامل در
کسب مزیت رقابتی میداند [ .]1بطورکلی عدم درک نیازها و
خواستههای بیماران توسط کادر پرستاری را میتوان به عنوان
مهمترین عامل بروز عدم پاسخگویی پرستاران دانست که با باال
بردن سطح مهارتهای ارتباطی پرستاران به ویژه هنر گوش
دادن و القای حس کرامت انسانی ،میتوان باعث افزایش میزان
درک پرستاران از نیازها و خواستههای بیماران شد.

عملیاتی در اولویت قرار داده باشد لذا توصیه میشود در
بیمارستان مورد مطالعه ،در وهله اول ارتقاء وضعیت موجود
مؤلفههای کیفیت خدمات پرستاری و پس از آن برخورداری از
دانش و علم کافی در هنگام پاسخ گویی به بیماران ،جدید و
نوآور بودن نحوه ارائه خدمات پرستاری و پاکیزگی و آراستگی
پرستاران را به عنوان مؤلفههای جذاب در برنامههای آتی جهت
ارتقاء حفظ مزیت رقابت قرار دهد .هرکجا شکاف بین ادراکات و
انتظارات افراد از هر یک از ابعاد مربوط به کیفیت خدمات
بهداشتی درمانی بیشتر باشد نشان دهنده الزام به برنامه ریزی
بیشتر در آن است .در اینجا کانو کمک میکند راهبردهای
ارتقاء کیفیت از فیلتری به نام نوع نیاز به هر مؤلفه نیز عبور
کند تا هزینه منفعت بیشتری برای سازمان به همراه داشته
باشد .با تحلیل کانو و سروکوال در این مطالعه میتوان به
اهمیت قابلیت تضمین خدمات اشاره کرد که نه تنها شکاف
باالیی در آن وجود دارد لیکن به سبب نوع این مؤلفه که
ضروری میباشد نیازمند توجه بیشتر است .در این راستا باال
بردن سطح مهارتهای ارتباطی باعث افزایش کیفیت خدمات از
بعد تضمین میگردد که این امر با برنامه ریزی آموزش ضمن
خدمت و از آن مهمتر فرهنگ سازی عمیق ،محقق خواهد شد.
عالوه بر این مدیریت بیمارستان باید تالش نماید تا اطالعات
مرتبط با دانش ،معلومات و توانمندیهای کارکنان را به اطالع
بیماران برساند تا از این طریق اعتماد بیماران به کارکنان بیشتر
شود.
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