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 1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران(نویسنده مسئول)
 2کارشناس ارشد عمران ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

چکیده
پایگاههای بهداشتی ازجمله مراکز دولتی در حوزه بهداشت و درمان هستند که با حجم زیادی از اربابرجوع ،بهصورت روزانه
ارتباط دارند .از این رو سطح کیفیت خدمات قابل ارائه در این پایگاهها در ایجاد رضایت عمومی مؤثر است .هدف از پژوهش
حاضر ارزیابی کیفیت خدمات پایگاههای بهداشتی شهر خرمآباد بر اساس مدل سروکوال است .این پژوهش از لحاظ هدف جزء
پژوهشهای کاربردی و از لحاظ مسئله پژوهش و گردآوری و تحلیل دادهها توصیفی-تحلیلی است .جامعه آماری موردمطالعه
کلیه خانوارهای مراجعهکننده به مراکز بهداشتی در سطح شهر خرمآباد است .حجم نمونه با استفاده از فرمول Cochrane
 380نفر انتخابشده است .ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه بوده که از  24سؤال برای ارزیابی کیفیت خدمات
تشکیل یافته است .این پرسشنامهها با انجام هماهنگیهای الزم در چندین نوبت در مراکز مختلف در اختیار مراجعهکنندگان
قرارگرفته است .بر اساس یافتههای حاصل از این پژوهش ،خدمات ارائهشده در ابعاد پنجگانه پایینتر از انتظارات مراجعین است
و شکاف در بعد عوامل محسوس نسبت به ابعادی همچون تضمین و همدلی بیشتر است .برای ارزیابی معناداری شکافها از
آزمون ناپارامتری ویلکاکسون استفادهشده است .مطابق با نتایج حاصل از این آزمون در سطح خطای  0.05درصد کیفیت کلی
خدمات ارائه شده در ابعاد پنچ گانه معنادار است.
واژههای کلیدی :ارزیابی خدمات ،کیفیت خدمات عمومی ،سروکوال ،پایگاه بهداشت
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مقدمه
تحقق جامعه توسعهیافته در گرو وجود انسانهای سالم ،پویا و با نشاط است و ارائه خدمات جامع بهداشتی-درمانی نقش مهمی
در ارتقای سالمت جامعه دارد .سالمت یکی از مهمترین ارکان پایداری و ثبات اجتماعی در جوامع امروزی است؛ و بهطور
مستقیم و غیرمستقیم بر دیگر ارکان و عوامل ثبات و پایداری اجتماعی و پیشرفت و توسعه جامعه اثر میگذارد (ابوالحسنی،
سلمانی؛ 1388؛ .)10
رضایتمندی یکی از جنبههای مهم در مراقبتهای بهداشتی و درمانی است .یکی از شاخصهای توفیق نظام بهداشتی و درمانی
رضایتمندی مراجعان است؛ زیرا یک مراقبت ،علیرغم اثربخشی و کارایی ،اگر مورد رضایت دریافتکنندگان خدمات قرار نگیرد
با شکست مواجهه میشود .اگر برنامهای موردقبول و رضایت مردم واقع نشود ،مردم برای شکوفایی آن مشارکت نخواهند کرد و
از سوی دیگر اگر مردم احساس کنند که در فرآیند برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی سهیم هستند ،در جلب رضایت آنان مؤثر
است .بهعبارتدیگر رضایت ضمن اینکه پیشنیازی برای مسئله مشارکت و حفظ و وفاداری است ،میتواند نتیجه مشارکت نیز
باشد (کواکبیان؛ 1385؛ .)10
مشکل کیفیت خدمات ،بیشتر در سازمانهایی به وجود میآید که بر شناخت و برآوردن نیازها و خواستههای مشتریان تمرکز
نمیکنند .باید سازمان خدماتی ،خود را جای مشتریانش بگذارد و سیاستهای خودش را بر اساس دیدگاه آنان بنا نهد .عدم
ارتباط مستقیم با مشتری ،درنهایت سبب میشود عملکرد خدمت نتواند پاسخگوی انتظارات مشتریان باشد و در نتیجه میان
مشتریان در زمینه ارائهی کیفیت خدمات اختالفنظر ایجاد میشود).(Gholami A et al., 2011: 8
در بخش خدمات نیز زمینههای زیادی وجود دارد که میتوان مفاهیم کیفیت و مدیریت کیفیت را در آن طراحی و اجرا نمود و
اقدام موثری در جهت بهبود شیوه ی ارائه خدمات و جلب رضایت مشتری انجام داد .از سوی دیگر در میان بخشهای خدمات،
بخش بهداشت دارای جایگاه ویژهای است زیرا در این بخش هر نوع اشتباه میتواند جبرانناپذیر باشد و ارائهی خدمات بدون
نقص و استانداردهای حرفهای باید در این بخش رایج شود).(Murphy KA,2007: 85
پس از مراجعه و مصاحبه با کارکنان پایگاههای بهداشتی شهرستان خرمآباد روشن گردید که درمجموع  42پایگاه بهداشتی با
 181نفر کارمند در سطح شهرستان مشغول به فعالیت و خدمتدهی به  107723خانوار هستند.

خدمات پایگاههای بهداشتی
در خصوص پایگاههای بهداشتی باید گفت کلیه خدمات بهداشتی که در روستا به عهده خانههای بهداشت قرار دارد در مناطق
شهری به عهده پایگاه بهداشت است .تفاوت وظایف پایگاه و خانه بهداشت در سه نکته زیر است:
-

پایگاه بهداشت شهری میتواند عالوه بر خدمات بهداشتی مذکور در وظایف خانه بهداشت آی یو دی بگذارد و پاپ
اسمیر بگیرد.

-

پیگیری فعال از طریق مراجعه به منازل را ندارد.

-

اجازه پرداختن به خدمات درمانی را ندارد میتواند مراجعهکنندگان بیمار را به مراکز بهداشتی درمانی یا پزشکان
بخش خصوصی ارجاع کند (پیله رودی؛ 1376؛ .)61
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در سطح اول خدمات این پایگاهها ،مراقبت تمامی افراد جمعیت تحت پوشش در قالب گروههای سنی نوزادان و کودکان،
نوجوانان ،جوانان ،میانساالن  ،سالمندان و مادران باردار و شیرده صورت گرفته و خدمات سالمت باید بر اساس حیطههای
محیط خانواده ،محیط عمومی جامعه و محیطهای جمعی به گروههای هدف ارائه گردد.
خدمات و مراقبتهایی که در سطح یک برای اعضای تیم سالمت در نظر گرفتهشده است به شرح زیر است:
-

مدیریت سالمت در جمعیت تحت پوشش؛

-

توانمندسازی جامعه؛

-

مراقبت از جامعه تحت پوشش بر اساس گروههای هدف تعیینشده و اجرای برنامههای سالمت تدوین و ابالغشده در
نظام ارائه خدمات شامل کلیه خدمات سالمت شخص محور (خدمات سالمت فردی) و مکان محور (خدمات سالمت
عمومی مانند بهداشت محیط ،بهداشت مدارس و)...؛

-

پذیرش موارد ارجاعی و ارائه پسخوراند مناسب؛

-

درمان اولیه و تدبیر فوریتها؛

-

ارجاع مناسب و بهموقع ،پیگیری موارد ارجاع شده به سطح باالتر و دریافت پسخوراند از سطح باالتر و انجام اقدامات
موردنیاز بر اساس پسخوراند؛

-

ارزیابی خطر و ظرفیت پاسخ واحدهای ارائه خدمات در مواقع بحران؛

-

ارزیابی امنیت غذایی در جمعیت تحت پوشش و اجرای برنامههای توانمندسازی مردم بر اساس ظرفیتهای محلی؛

-

ثبت و گزارش دهی صحیح ،دقیق و به هنگام بر اساس فرمها و دستورالعملها و تکالیف محوله.

برای آشنایی کامل با وظایف کارکنان پایگاههای بهداشتی در جدول 1-شرح وظیفه هرکدام به تفکیک بر اساس آییننامههای
موجود ذکرشده است.
جدول :1-شرح وظایف کارشناس مختلف پایگاههای بهداشتی
کارشناس مراقب سالمت
.1
.2

.3

.4

.5
.6

شناسایی محیط
جغرافیایی محل خدمت
شناسایی جمعیت تحت
پوشش ازنظر تعداد
نفرات
شناسایی عوامل و
مشکالت اثرگذار بر
سالمت منطقه
شناسایی جمعیت تحت
پوشش ازنظر مشکالت
اثرگذار بر سالمت
تشکیل پرونده
ارائه خدمات فعال به
جمعیت تحت پوشش

کارشناس تغذیه

کارشناس سالمت روان

 .13شناسایی محیط
جغرافیایی محل خدمت
 .14شناسایی جمعیت تحت
پوشش از نظر تعداد
نفرات
 .15تجویز مکملهای غذایی
 .16پیگیری درمان
بیماریهای مرتبط با
تغذیه
 .17آموزش تغذیه به
بیماران
 .18اجرای برنامههای
آموزشی گروهی
 .19نظارت بر برنامههای

.1
.2

.3
.4
.5

.6
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شناسایی محیط
جغرافیایی محل خدمت
شناسایی جمعیت تحت
پوشش از نظر تعداد
نفرات
آموزش مهارتهای
فرزند پروری
آموزش مهارتهای
زندگی
آموزش خود مراقبتی در
حوزه سالمت روانی،
اجتماعی و اعتیاد
غربالگری تکمیلی در
سوء مصرف مواد،

پزشک
.1
.2

.3
.4
.5
.6

شناسایی محیط
جغرافیایی محل خدمت
شناسایی جمعیت تحت
پوشش از نظر تعداد
نفرات
مدیریت سالمت در
جمعیت تحت پوشش
آموزش و ارتقای سالمت
هماهنگی درون بخشی
و برون بخشی
مراقبت از جامعه تحت
پوشش بر اساس
گروههای هدف
تعیینشده
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کارشناس مراقب سالمت

کارشناس تغذیه

تغذیه شامل مکمل
 .7آموزش و توانمندسازی
یاری ،پایگاههای تغذیه
جامعه بر اساس برنامهها
سالم
و دستورالعملهای ابلغی
 .20تنظیم رژیم غذایی برای
 .8مشاوره فردی و
بیماران یا افرادی که
خانوادگی مندرج
تغذیه ناسالم دارند
دربستههای خدمت
 .21نظارت بر فروشگاههای
گروههای هدف
عرضه مواد غذایی
 .9غربالگری افراد بر اساس
 .22نظارت بر برنامههای
شرح خدمات
تغذیه در مدارس
 .10پیگیری مراقب بیماران
 .11در ارجاع مراجعهکننده  .23مشارکت در فعالیتهای
اجتماعی محور
به سطوح باالتر
 .12بررسی سالمت محیط و  .24عضویت در شورای
اجتماعی محالت،
توصیههای الزم
مشارکت در برنامههای
و...
آموزشی فرهنگسرای
محله و...

کارشناس سالمت روان

پزشک

مداخله مختصر و
پیگیری
 .7خدمات روانی-اجتماعی
در درمان سوءمصرف
کنندگان مواد
 .8آموزش روانشناختی
کاهش آسیب اعتیاد
 .9آموزشهای
روانشناختی به بیماران
مبتالبه اختالالت
روانپزشکی
 .10آموزش گروهی خانواده
بیماران مبتالبه
اختالالت سایکوتیک
 .11آموزش گروهی بیماران
مبتال به اختالالت
سایکوتیک
 .12ویزیت در منزل بیماران
مبتال به اختالالت
سایکوتیک
و...

 .7پذیرش موارد ارجاعی و
ارائه پسخوراند مناسب
 .8درمان اولیه و تدبیر
فوریتها
 .9پیگیری موارد ارجاع
شده به سطح باالتر
 .10انجام اقدامات موردنیاز
بر اساس پسخوراند
 .11ارزیابی خطر و ظرفیت
پاسخ واحدهای ارائه
خدمات در مواقع بحران
 .12ارزیابی امنیت غذایی در
جمعیت تحت پوشش
 .13نظارت بر عملکرد تیم
سالمت
و...

مبانی نظری پژوهش
کیفیت واژهای رایج و آشنایی است که مفهوم و نحوه کاربرد آن تفاسیر گوناگونی بهعملآمده است؛ اما وجه مشترک همه
تعاریف سازگاری کاال یا خدمت با نیازها و انتظارات مشتریان است .بهعبارتدیگر در مورد کیفیت واقعی هرگونه توجه به کاال یا
خدمت بدون توجه به نظر مشتری الزاماً کیفیت را به دنبال ندارد بنابراین باید نظر مشتریان را جویا و از نیازهای آنان بهخوبی
آگاه شد و تولید یا خدمت را منطبق با آن نیازها ارائه کرد (ریاحی؛ 1384؛  .)18همچنین برای خدمت تعاریف متعددی
ارائهشده است که در ادامه به دو مورد از این تعاریف اشارهشده است.


خدمت فرآیندی است مشتمل بر یکسری از فعالیتهای کموبیش نامحسوس که بهطور طبیعی اما نه لزوماً همیشگی
از تعامالت بین مشتریان و کارکنان و یا منافع فیزیکی و یا سیستمهای ارائهکننده خدمت رویداده تا راهحلی برای
مسائل مشتریان باشد ).(Gronroos,2000, 46



خدمت فعالیت یا منفعتی است که یکطرف بهطرف دیگر عرضه میکند که اساس ًا نامحسوس بوده و مالکیت چیزی
را در برندارد ،نتیجه ممکن است محصول فیزیکی باشد یا نباشد ).(Koutler, Amestrong, 2000,428
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کیفیت خدمات در سازمانها نقش مهمی را ایفا میکند ،چون کیفیت خدمت برتر تنها یک استراتژی انتخابی یا اختیاری
نیست ،بلکه کیفیت خدمت برتر دقیقاً وجه تمایز بین سازمانهای موفق و سازمانهای ناکارا است .دالیل متعددی را میتوان
برشمرد که بدان جهت سازمانها باید به دنبال ارائه خدمات باکیفیتتر به مشتریان خود باشند؛ که ازجمله آنها به مواردی از
قبیل افزایش انتظارات مشتریان ،فعالیت رقبا ،عوامل محیطی ،ماهیت خدمات ،عوامل درونسازمانی و مزایای ناشی از کیفیت
خدمات است (هاشمی ،یحیی پور؛ 1390؛  152و .)153
برای ارزیابی کیفیت خدمات روشهای گوناگونی وجود دارد که در اینجا به طور خالصه سه مورد از آنها توضیح داده میشود و
در نهایت مدل سروکوال در این پژوهش انتخاب شده است.
 مدل کیفیت خدمات

رفتاری1

این مدل که توسط بدوس ارائه شده است ،بر اهمیت رفتار عرضه پرسنل روی کیفیت درک شده تاکید دارد .فاکتور اصلی این
مدل بر تعادل مابین انتظارات مشتریان و کارکنان ستادی برای موفقیت در کیفیت تاکید دارد .این مدل هم چنین بر اهمیت
سیستم عرضه تاکید دارد .بر طبق نظر بدوس افزایش انتظارات مشتریان به خاطر فعالیت های بازاریابی ،بدون متعادل کردن
این فعالیتها با ظرفیت سازمان در ارتباط کارکنان و سیستم هایش خطری است که بسیاری از سازمانهای خدماتی با آن
مواجه هستند .در نهایت مدل مذکور علل مشکالت را نشان می دهد اما نحوه غلبه بر آنها را مشخص نمیکند.
 مدل تبادالت کیفیت

خدمت2

هایوود و فارمر بیان میکنند که یک سازمان خدماتی اگر ترجیحات و انتظارات مشتریان را به صورت دائم برآورده سازد ،آنگاه
کیفیت باال خواهد داشت .عنصر کلیدی دستیابی به کیفیت باال ،شناسایی احتیاجات و انتظارات مشتری از خدمت است .او
پیشنهاد میکند که طبقهبندی ویژگیها نخستین گام به سوی توسعه مدل کیفیت خدمت است.
در این مدل وظیفه مدیریت این است که موقعیتی که سازمان در این شبکه قرار دارد را شناسایی کند .این شناسایی سازمان را
قادر خواهد کرد که خدمتی را ارائه کند که مشتمل به عناصر مورد نیاز بوده و بر برآوردن نیازهای بخش ویژهای از بازار هدف،
تمرکز کند .در تعیین موقعیت مناسب خدمت ،مدیریت نیازمند توجه به سه عامل عملیاتی است:
 میزان مشتریمدار بودن
 میزان زحمت
 میزان تماس و تعامل

Behaviourial Service Quality Model

1

2

Service Quality Trade-Offs Mode
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 الگوی کیفیت خدمات

سروکوال3

مدل مفهومی کیفیت خدمات نخستین بار در سال  1985توسط پاراسورمان و همکارانش مطرح و پس از آن در سالهای
 1988و  1989مورد ویرایش توسط همان گروه قرار گرفت و به علت تواتر استفاده از آن به ابزار استانداردی جهت اندازهگیری
کیفیت خدمات تبدیل و به «سروکوال» معروف شد .مقیاس سروکوال در حالت استاندارد خود شامل پنج شاخص و  22جفت
مؤلفه است که سری اول این مؤلفهها سطح مورد انتظار پاسخدهنده از یک خدمت خاص را اندازهگیری میکند و سری دوم،
سطح ادراکشده از کیفیت خدمات ارائهشده توسط آن سازمان را اندازهگیری مینمایند (امنپور؛ 1391؛ .)8
مدل سروکوال یکی از مدلهایی است که از طریق تحلیل شکاف بین انتظار و ادراک مشتری سعی در سنجش میزان کیفیت
خدمات دارد (آقامیرزایی و همکاران؛ 1396؛ .)290در واقع سروکوال ،یک تکنولوژی برای اندازهگیری و مدیریت کیفیت
خدمات فراهم میکند .ابزار سروکوال برای اندازهگیری کیفیت خدمات در بسیاری از مطالعات منتشر شده و به صورت
اختصاصی استفاده میشود .بسیاری از محققان ،سروکوال را برای ارزیابی کیفیت خدمات بخشهای مختلف مورد مطالعه قرار
دادهاند (وظیفه ،استانستی؛ 1397؛ .)43
این مدل تالش میکند تا فعالیتهای عمده سازمان که ادراک از کیفیت را تحت تأثیر قرار میدهند نشان دهد .همچنین
تعامالت بین فعالیتها نشان دادهشده و ارتباط بین فعالیتهای سازمان یا مجموعه را که مرتبط با ارائه سطح رضایت بخش از
کیفیت خدمات است معرفی نماید .این ارتباطات به عنوان شکافها یا عدم تطابقها توصیف میشوند (توکلینیا ،هرائینی؛
1397؛ .)244
ابزار سروکوال کیفیت خدمات یک سازمان را از ابعاد پنجگانه زیر مورد بررسی قرار میدهد:
 .1عوامل محسوس4که جنبههای فیزیکی و تجهیزاتی سازمان ارائهدهنده خدمات را ارزیابی میکند؛
 .2قابلیت اعتماد5که توانایی سازمان را در ارائه خدمات به شکل صحیح و در مدتزمان تعیینشده میسنجد؛
 .3پاسخگویی 6که تمایل عناصر سازمان را برای کمک به مشتریان و ارائه هر چه سریعتر خدمات به آنها ارزیابی
میکند؛
 .4اطمینان یا تضمین7که دانش ،ادب و توانایی کارکنان در ایجاد اطمینان خاطر در مشتریان را میسنجد؛
 .5همدلی8که میزان اهمیت دادن به مشتریان و طرز رفتار فردی کارکنان با مراجع آن را میسنجد.

3
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بهطور خالصه عملکرد مدل سروکوال بر پایه این استوار است که از مشتریان خواسته میشود ابتدا مؤلفهها را به لحاظ انتظارات
خود از خدمات ،رتبهبندی کنند و سپس از آنها تقاضا میشود که ادراکات خود از عملکرد واقعی موردنظر یا خدمت دریافت
شده را به لحاظ همان ویژگیها رتبهبندی کنند .این دودسته از رتبهبندیها با یکدیگر مقایسه میشوند و اگر عملکرد
ادراکشده از حد انتظارات مشتریان پایینتر باشد ،نشاندهنده ضعیف بودن کیفیت خدمات و یا وجود شکاف بین این دو است
و برعکس اگر میزان عملکرد ادراکشده باالتر از انتظارات مشتری باشد نشاندهنده باال بودن کیفیت خدمت یا نبود شکاف بین
این دو است (توکلی ،ذوالفقاری؛ 1394؛  159و  .)160الزم به ذکر است این پژوهش در میان مراجعین مراکز بهداشتی در
زمینه ارزیابی خدمات صورت گرفته است که عالوه بر عوامل فیزیکی و سختافزاری سعی شده است ،ویژگیهای مغزافزاری
آن ها که پیش از این چندان مورد توجه نبوده مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد .همچنین از حیث کاربردی تاکنون ارزیابی
کیفیت خدمات به روش سروکوال در پایگاههای بهداشتی شهرستان خرماباد صورت نگرفته و نتایج حاصل از آن میتواند در
ارتقای خدمتدهی این پایگاهها موثر واقع شود .این ابزار رویههای تجزیهوتحلیل استانداردی دارد که به تفسیر نتایج کمـک
میکند.
به منظور ارزیابی ادراکات و انتظارات مراجعهکنندگان پایگاههای مورد مطالعه نیازمند یک مدل مفهومی هستیم که محققین
مدلی که در شکل 1-نشان دادهشده است را پیشنهاد میکنند.

شکل :1-مدل مفهومی پژوهش حاضر
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پیشینه پژوهش
تاکنون برای پایگاههای بهداشتی خرمآباد مطالعات ارزیابی کیفیت خدمات صورت نگرفته است .بااینوجود در برخی مراکز
مشابه در داخل و خارج کشور تحقیقاتی صورت گرفته است که در ادامه به آنها اشاره میشود.
گرجی و همکاران ( )1390دریکی از این مطالعات با بهکارگیری مدل شکاف کیفیت خدمات در مجتمع آموزشی درمانی امام
خمینی (ره) میزان کیفیت خدمات ارائهشده در آن را بررسی کردهاند .در تمام ابعاد کیفیت خدمات ارائهشده ،شکاف منفی
وجود دارد؛ بیشترین شکاف ( )-2.55در بعد دسترسی و کمترین میزان آن ( )-0.697در بعد تضمین بهدستآمده است.
هیچیک از متغیرهای زمینهای ،شامل جنس ،وضع تأهل ،بیمه ،دفعات مراجعه ،سن و میزان تحصیالت ،ارتباط آماری
معنیداری با شکاف کیفیت خدمات ( )P‹0.05نداده است .همچنین در هیچیک از ابعاد ،انتظارت بیماران ،برآورده نشده است و
میتوان ،بهجز در بعد دسترسی ،با اثرگذاری بر هر طرف از انتظارات و یا ادراکات ،برطرف دیگر ابعاد اثر گذاشت.
ارزیابی کیفیت خدمات ارائهشده در بیمارستانهای منتخب تهران با استفاده از مدل سروکوال توسط امیدی و همکاران
( )1396انجامشده است .در این تحقیق آزمون همبستگی پیرسون نشان داده است که بین خدمات ادراکشده و رضایت
بیماران رابطه مستقیم وجود دارد .رابطه معنادار کیفیت ارائه خدمات ادراکشده 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.
شمس و همکاران ( )1390به بررسی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیدگاه دانشجویان پرداختهاند.
نتایج این پژوهش نشان داده است که انتظارات فراگیران در همه ابعاد و سؤاالت باالتر از وضعیت موجود بوده است .میانگین
کلی انتظارات و ادراکات دانشجویان به ترتیب برابر با  4.02و  2.63بود .تفاوت قابلمالحظهای در میانگین انتظارات و ادراکات
وجود داشته است ،بیشترین نمره شکاف منفی مربوط به بعد پاسخگویی ( )-1.64و کمترین آن مربوط به بعد اطمینان (-1.14
) بوده است.
در تحقیق کبریایی و همکاران ( )1381بهصورت مقطعی بر روی  300نفر از زنان دریافتکننده خدمات بهداشتی اولیه
انجامگرفته ،از ابزار سروکوال برای اندازهگیری شکاف کیفیت در پنج بعد خدمت استفادهشده است .نتایج حاکی از آن است که
شکاف کیفیت در خدمات ارائهشده وجود دارد .کمترین شکاف کیفیت در بعد ملموس خدمت و بیشترین شکاف در بعد
پاسخگویی بهدستآمده است .همچنین سن پاسخگویان با نمرههای شکاف همبستگی مستقیم و میزان تحصیالت آنها با
نمرههای شکاف ارتباط معکوس دارد.
شابراوی ( )1992در پژوهشی توصیفی مقطعی با عنوان بررسی میزان رضایت استفادهکنندگان از خدمات بهداشتی اولیه در
شهر ریاض بیان داشته است که تنها  %52از مراجعین به  142مرکز بهداشتی درمانی ریاض از خدمات راضی بودند و یکچهارم
مراجعین از معطلی در مراکز ناراضی بودند که وی در پایان بیان میدارد احتماالً ازدحام و شلوغی به علت مراجعه افراد در
ساعاتی خاص همچنین تعدیلهای صورت گرفته در نیروی انسانی و البته مدیریت نامناسب بر زمان در مراکز میتواند علت این
نتیجه باشد.
فیلدز و همکاران ( )2001در پژوهشی با عنوان استفاده از بررسی رضایتمندی بیماران برای تدارک مدیریت خدمات بهداشتی،
آوردهاند که در فرآیند برنامهریزی نخستین تالش ،بررسی رضایتمندی بیماران است که بهطور منظم انجام میشود و در این
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شیوه نتایج حاصله نشان داده است ،که هم کارکنان و هم بیماران فعالیت بهتری دارند ،کارکنان بیشتر تشویق میشوند و
بیماران هم ابراز گرایش و تمایل بیشتری بهسوی مرکز بهداشتی و درمانی پیدا میکنند.
در مورد دیگری لیم و همکاران ( )2000با توصیفی مقطعی با عنوان بررسی انتظارات و رضایت بیماران از کیفیت خدمات
بیمارستانی در سنگاپور نشان دادند که نمره کیفیت در تمام ابعاد پنجگانه خدمت شامل بعد ملموس خدمت ،بعد اطمینان ،بعد
تضمین ،بعد پاسخگویی و بعد همدلی منفی بود و شکاف کیفیت ارائه خدمات بین ادراکات و انتظارات بیماران از خدمات
ارائهشده در بیمارستانها وجود داشت در این پژوهش کمترین اختالف کیفیت در بعد ملموس و بیشترین اختالف در بعد
پاسخگویی مشاهده شد.
در مطالعه میک و هیزل ( )2005در مورد ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستانی که بر روی نمونهای از زنان مراجعهکننده به یک
بیمارستان شهرستان در اسکاتلند انجام شد .در هر  5بعد خدمت اختالف کیفیت وجود داشت بهطوریکه بیشترین اختالف در
بعد اطمینان و کمترین اختالف در بعد تضمین مشاهده شد.
روش تحقیق:
در پژوهش حاضر از ابزار سروکوال برای ارزیابی کیفیت خدمات پایگاههای بهداشتی شهرستان خرمآباد استفادهشده است.
سروکوال روشی برای شناخت هدفمند نقاط قوت و ضعف کیفیت خدمات سازمان بوده و برای اندازهگیری و مقایسه ادراکات و
انتظارات مشتریان خارج سازمانی مورداستفاده قرار میگیرد .مقیاس سروکوال شامل مؤلفههایی است که نیمی از این مؤلفهها
سطح مورد انتظار پاسخدهنده از یک خدمت را اندازهگیری میکند و نیمه دوم ،سطح درک شده کیفیت ارائهشده بهوسیله آن
سازمان خاص را میسنجد ) .)Moqbel Baarz A, Mohammadi A, 2008:54در این مدل ،کیفیت مساوی است با
ادراک منهای انتظارات ،تفاوت بین انتظارات مشتری قبل از دریافت خدمات و درک کیفیت پس از دریافت خدمات ،به معنای
میزان کیفیت آن خدمت تعریف میشود.
با در نظر گرفتن هدف پژوهش حاضر که ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات مراکز بهداشتی است ،این پژوهش از لحاظ هدف
جزء پژوهشهای کاربردی و از لحاظ مسئله پژوهش و گردآوری و تحلیل دادهها توصیفی-تحلیلی است .جامعه آماری
موردمطالعه کلیه خانوارهای مراجعهکننده به مراکز بهداشتی در سطح شهر خرمآباد است .حجم نمونه با استفاده از فرمول
Cochraneو با در نظر گرفتن ضریب اطمینان  95درصد و خطای  5درصد 380 ،نفر انتخاب گردید.
ابزار جمعآوری دادهها در این مطالعه پرسشنامه بوده است که از  24سؤال برای ارزیابی کیفیت خدمات در پایگاههای بهداشتی
شهر خرمآباد تشکیل یافته است .پرسشنامهها با انجام هماهنگیهای الزم در چندین نوبت در مراکز مختلف در اختیار
مراجعهکنندگان قرارگرفته است؛ بنابراین انتظارات و ادارکات مراجعهکنندگان پایگاههای موردمطالعه در پنج بعد محسوسات،
قابلیت اعتماد ،اطمینان ،پاسخگویی و همدلی ارزیابیشده است.
پس از جمعآوری دادهها از نرمافزار  SPSSبرای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد .برای بررسی شکاف بین میانگین ابعاد
ادراکشده و مورد انتظار از متغیرهای فردی ،از آزمونهای آماری ویلکاکسون استفاده گردید .الزم به ذکر است برای تحلیل
پایایی پرسشنامه پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .مقدار بهدستآمده این ضریب برای ابعاد پنجگانه بررسی
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یعنی محسوسات ،قابلیت اعتماد ،اطمینان ،پاسخگویی و همدلی به ترتیب برابر  %86 ،%80 ،%83 ،%83و  %84بوده و
نشاندهنده پایایی مطلوب ابزار است.
تحلیل دادهها و یافتهها:
یافتههای حاصل از پرسشنامه توزیعشده نشان میدهد که  75.26درصد شرکتکنندگان زن و  24.73آنان مرد هستند؛ بیشتر
این افراد به ترتیب در رده سنی  39-30و  49-40بودهاند .همچنین عمده مراجعهکنندگان دارای مدرک تحصیلی دیپلم ،زیر
دیپلم و کارشناسی هستند .از حیث وضعیت شغلی افراد  31.05درصد دانشجو یا دانشآموز بودهاند و مابقی به ترتیب اشتغال
آزاد و دولتی داشتهاند( .جدول)2-
جدول :2-توزیع مراجعهکنندگان موردمطالعه از نظر مشخصات دموگرافیک
متغیرها
جنسیت

سن

تحصیالت

شغل

فراوانی

درصد

زن

286

75.26

مرد

94

24.73

زیر  20سال

36

9.47

 20-29سال

95

25

 30-39سال

107

28.15

 40-49سال

86

22.63

 50-59سال

40

10.52

 60سال و باالتر

16

4.21

زیر دیپلم

77

20.26

دیپلم

107

28.15

کاردانی

55

14.47

کارشناسی

95

25

کارشناسی ارشد

37

9.73

دکتری

9

2.36

دولتی

59

15.52

آزاد

68

17.89

دانشجو یا دانشآموز

118

31.05

بیکار یا خانهدار

135

35.52

در جدول 3-میانگین امتیازات ادراکات وضع موجود و وضع مورد انتظار در هر یک از ابعاد کیفیت خدمات پایگاههای بهداشتی،
ابعاد و گویه ها بر اساس شکاف ،از دیدگاه مراجعین مراکز ارائه گردیده است .نمرات مراجعین در همه ابعاد پنجگانه و در همه
 24گویه از وضعیت موجود کمتر از نمرات مراجعین از وضع مطلوب است که موجب منفی شدن نمره شکاف کیفیت ،در تمامی
ابعاد گردیده است.
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در معیار عوامل محسوس بیشترین شکاف به ترتیب در "وجود امکانات و تجهیزات مناسب" و "دکوراسیون و زیبایی محیط"
وجود دارد ،میانگین کل شکافهای این بعد  -0.622است .در دومین معیار (قابلیت اعتماد) بیشترین شکاف به ترتیب در
"دقت در اجرای قوانین و مقررات"" ،داشتن آگاهی ،دانش و مهارت کافی کارکنان" و "ثبت و نگهداری دقیق سوابق مراجعه"
قابلمشاهده است .در بعد پاسخگویی دو گویه " مناسب بودن و بهروز بودن نحوه نوبتدهی" و " سرعت عمل و دقت در
پاسخگویی به مراجعهکننده" با عدد بسیار نزدیکی دارای بیشترین شکاف هستند و میانگین کل  -0.596محاسبهشده است.
در معیار تضمین گویه "ارائه اطالعات دقیق و با تکیه بر منابع علمی" نسبت به سایر گویهها دارای شکاف قابلتوجهتری است و
میانگین کل برای آن  -0.417شده است .در آخرین معیار که بیانگر وضعیت همدلی است به ترتیب " درک نیازها و مشکالت
مراجعهکننده"" ،صداقت و خوشرویی کارکنان و پزشک با مراجعهکننده" و "رفتار کارکنان با همراهان و میزان درک آنها"
بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است ،میانگین شکاف کل برای این معیار  -0.39است.
در مجموع در میان تمام معیارهای مورد ارزیابی معیار قابلیت اعتماد دارای بیشترین شکاف و معیار همدلی دارای کمترین
شکاف است .همچنین در میان گویههای مورد ارزیابی مواردی همچون وجود امکانات و تجهیزات مناسب ،دقت در اجرای
قوانین و مقررات و داشتن آگاهی ،دانش و مهارت کافی کارکنان بیشترین شکاف را دارند و احساس همدلی و دلسوزی
کارکنان ،ساعت کاری و روز مناسب برای ارائه خدمات و رعایت حریم شخصی و خصوصی مراجعهکننده دارای کمترین شکاف
هستند.
جدول :3-نمرات انتظارات ،ادراکات و شکاف کیفیت در ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات پایگاههای بهداشتی شهر خرمآباد
گویهها

انتظارات

ادراکات

شکاف

معیار

وجود امکانات و تجهیزات مناسب

4.02

2.98

-1.04

دکوراسیون و زیبایی محیط

3.7

3.02

-0.68

ظاهر و پوشش مناسب کارکنان

4.32

3.96

-0.36

فراهم بودن فضای مناسب برای همراهان

3.53

3.12

-0.41

کل

3.89

3.27

-0.622

ارائهی خدمات صحیح و مناسب در زمان وعده
دادهشده

3.96

3.45

-0.51

داشتن آگاهی ،دانش و مهارت کافی کارکنان

4.36

3.58

-0.78

قابلیت

هماهنگی و همکاری موجود بین کارکنان

4.32

3.95

-0.37

اعتماد

ثبت و نگهداری دقیق سوابق مراجعه

4.4

3.72

-0.68

دقت در اجرای قوانین و مقررات

4.33

3.52

-0.81

استفاده از خدمات الکترونیک

4.30

3.68

-0.62

کل

4.28

3.65

-0.628

مناسب بودن و بهروز بودن نحوه نوبتدهی

4.03

3.32

-0.71

توجه به انتقادات و پیشنهادات مراجعهکننده

4.13

3.55

-0.58

دسترسی به مسئول پایگاه و مسئوالن ردهباال
در صورت نیاز

3.93

عوامل
محسوس

پاسخگویی
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معیار

تضمین

گویهها

انتظارات

سرعت عمل و دقت در پاسخگویی به
مراجعهکننده

4.42

ادراکات

شکاف

3.72

-0.7

مسئولیتپذیری در پاسخگویی

4.63

4.05

-0.58

کل

4.22

3.63

-0.596

رعایت حریم شخصی و خصوصی مراجعهکننده

3.93

3.58

-0.35

ارائه اطالعات دقیق و با تکیه بر منابع علمی

4.15

3.58

-0.57

تأمین فضای آرام هنگام گفتگو با پزشک و سایر
کارکنان

3.9

3.53

-0.37

اهمیت به حل مشکل مراجعهکننده

4.23

3.85

-0.38

کل

4.05

3.63

-0.417

احساس همدلی و دلسوزی کارکنان

3.83

3.68

-0.15

ساعت کاری و روز مناسب برای ارائه خدمات

3.96

3.68

-0.28

درک نیازها و مشکالت مراجعهکننده

4.22

3.58

-0.64

صداقت و خوشرویی کارکنان و پزشک با
مراجعهکننده

4.17

3.65

-0.52

رفتار کارکنان با همراهان و میزان درک آنها

4.33

3.97

-0.36

کل

4.1

3.71

-0.390

همدلی

برای ارزیابی معناداری شکافها و اطمینان از اینکه فاصله بین انتظار و ادراک پاسخگویان در ابعاد پنجگانه موردبررسی نتیجه
تصادف یا دخالت سایر عوامل نیست از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون استفاده شده است .مطابق با نتایج حاصل از این آزمون در
سطح خطای  0.05درصد کیفیت کلی خدمات ارائهشده در مراکز بهداشتی شهر خرمآباد و همچنین در ابعاد عوامل محسوس،
قابلیت اعتماد ،پاسخگویی ،تضمین و همدلی تفاوت بین انتظار و ادراک پاسخگویان معنادار است .لذا در مجموع میتوان گفت
مطابق با نتایج آزمون سروکوال ،کیفیت خدمات ارائهشده در مراکز بهداشتی شهر خرم باد از سطح مورد انتظار مراجعین کمتر
است و باید این مجموعهها در جهت ارتقای کیفیت خدمات خود گام بردارند.
جدول :4-نتایج بررسی معناداری اختالف بین انتظارات و ادراکات مراجعین
معیار کیفیت خدمات

مقدار عددی Z

سطح خطا

سطح معناداری

عوامل محسوس

-15.226

0.05

0.00

قابلیت اعتماد

-13.611

0.05

0.002

پاسخگویی

-13.821

0.05

0.00

تضمین

-14.937

0.05

0.00

همدلی

-13.607

0.05

0.003

کیفیت کلی خدمات

-14.437

0.05

0.00
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نتیجهگیری و پیشنهادات
هدف اصلی پژوهش حاضر ،ارزیابی کیفیت خدمات و مقایسه ادراکات و انتظارات مراجعین پایگاههای بهداشتی شهر خرمآباد
بود .در این تحقیق در ابتدا با بررسی پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی تالش شد تا در ابعاد مدل سروکوال با تنظیم
گویههایی نظر طیفهای مختلف مراجعین پایگاهها اخذ شود .با توجه به تعدد و دولتی بودن این پایگاهها افزایش کیفیت
خدمات میتواند نقش چشمگیری در رضایت عمومی از فعالیتهای بخش بهداشت داشته باشد.
بر اساس یافتههای حاصل از این پژوهش ،خدمات ارائهشده در ابعاد پنجگانه پایینتر از انتظارات مراجعین است که مدیران
مربوطه باید در جهت کاهش هرچه بیشتر شکاف برنامهریزی کنند .مکان عمده پایگاههای بهداشتی استیجاری هست و آنها را
با محدودیتهایی مواجه ساخته است؛ در بررسی صورت گرفته روشن شد که شکاف بعد عوامل محسوس نسبت به ابعادی
همچون تضمین و همدلی محسوستر است و باید توجه ویژهتری به آن داشت؛ اما بیشترین شکاف به بعد قابلیت اعتماد
اختصاصیافته است که ناشی از عواملی از قبیل عدم دقت در پایبندی به قوانین و مقررات و نداشتن مهارت کافی در برخی از
کارکنان این پایگاهها است .با این وجود در مواردی از قبیل تأمین فضای آرام هنگام گفتگو با پزشک و سایر کارکنان ،احساس
همدلی و دلسوزی کارکنان و اهمیت به حل مشکل مراجعهکننده وضعیت قدری مطلوبتر است.
در مجموع ضروریست که پایگاههای بهداشتی این شهر به ترتیب با اولویت قابلیت اعتماد ،عوامل محسوس ،پاسخگویی ،تضمین
و همدلی به کاهش شکاف موجود پرداخته و انتظارات و ادراکات مراجعین را تا حد ممکن به یکدیگر نزدیک سازند .در پایان در
جهت بهبود سطح خدمات ارائهشده در پایگاههای بهداشتی شهر خرمآباد موارد ذیل پیشنهاد میگردد:
 .1در جهت کاهش شکاف در بعد عوامل محسوس توصیه میشود نسبت به ارتقای تجهیزات و لوازم اداری پایگاههای
بهداشتی اقدام شود؛
 .2در بعد قابلیت اعتماد دورههایی برای آشنایی پرسنل پایگاههای بهداشتی با قوانین و مقررات موجود برگزار گردد،
همچنین در ارزیابی فعالیت پایگاههای بهداشتی این موضوع مورد توجه قرار گیرد؛
 .3برنامهریزی در جهت استقرار پایگاههای بهداشتی در ساختمانهایی با مالکیت علوم پزشکی و جلوگیری از
جابهجاییهای ساالنه به دلیل استیجاری بودن بسیاری از ساختمانها؛
 .4برگزاری دورههای تخصصی برای برخورد و رفتار مناسب پرسنل با مراجعین پایگاهها و ایجاد ساختارهای در جهت
نظارت بر عملکرد رفتاری پرسنل.
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Evaluation and analysis of service quality of health centers in Khorramabad city based
on SERVQUAL model
Mina Sadat Hashemi Kasvaei9
Sajjad Bazgir10

Abstract
Health centers are among the government centers in the field of health that deal with a large
number of clients on a daily basis. Therefore, the level of quality of services provided in these
centers is effective in creating public satisfaction. the aim of the present study is to evaluate
the quality of services of Khorramabad health centers based on the Servqual model. This
research is applied research in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of the
research problem and data collection and analysis. The statistical population of the study is all
households referring to health centers in Khorramabad city. The sample size was 380 people
using the Cochrane formula. The data collection tool in this study was a questionnaire that
consists of 24 questions to evaluate the quality of services. These questionnaires have been
provided to the clients several times in different centers by making the necessary
arrangements. Based on the findings of this study, the services provided in five dimensions
are lower than the expectations of clients and the gap in the dimension of tangible factors is
greater than dimensions such as assurance and empathy. The Wilcoxon nonparametric test
was used to evaluate the significance of the gaps. According to the results of this test, at the
error level of 0.05%, the overall quality of the services provided in the five dimensions is
significant.
Keywords: service evaluation, quality of public services, SERVQUAL, health center.

9

Ph.D. Student in Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran.

10

MS in Civil Engineering, Malek Ashtar University of Technology

148

