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ABSTRACT
Introduction: Postpartum delivery care, considered as one of the most important
health care activities, is a very important factor in preventing unwanted maternal
outcomes. This course is an ideal time to intervene in order to im-prove their health.
Nowadays, the most important way to improve the quality of care is to evaluate the
quali-ty. Therefore, the present study aimed to determine the quality of postpartum
care from the viewpoint of re-cipients using the SERVQUAL pattern in Sanandaj
comprehensive health centers in 2018.
Methods: This descriptive-analytic study was conducted on 384 women who
referred to the comprehensive health cen-ters of Sanandaj for postpartum care.
Sampling was done by classification. Data was collected by the standard
SERVQUAL questionnaire, which measures the quality gap in 5 dimensions of the
service (tangibility, relia-bility, assurance, accountability and empathy) and
measures 22 questions. Data was analyzed by SPSS 23 us-ing descriptive statistics,
t-test and ANOVA.
Results: In all five dimensions of quality of services there was a negative quality
gap. The highest mean quality was in the reliability dimension (-1.82) and the lowest
mean gap was related to the responsiveness dimension (-1.55). Also, there was no
significant relationship between age, education level and number of children and
quality gap (P> 0.05).
Conclusion: The results showed that there is a gap between expectations and
perception of service providers, and efforts to meet needs and achieve expectations
are necessary.
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کیفیت مراقبتهای پس از زایمان از دیدگاه گیرندگان خدمات مرکز جامع سالمت با استفاده از الگوی
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چکیده
مقدمه :خدمات پس از زایمان یکی از مهمترین مراقبتهای بهداشتی و عاملی بسیار مهم در جلوگیری
از پیامدهای ناخواستة مادری است .این دوره ،زمانی ایدهآل برای مداخالت بهمنظور ارتقای سالمت آنهاست.
امروزه مهمترین راه افزایش کیفیت مراقبتها ،بررسی میزان کیفیت است؛ از اینرو مطالعة حاضر با هدف
تعیین کیفیت مراقبتهای پس از زایمان از دیدگاه گیرندگان خدمات با استفاده از الگوی  SERVQUALدر
مراکز جامع سالمت شهر سنندج در سال  1396صورت گرفت.
روشکار :در مطالعة توصیفی -تحلیلی حاضر 384 ،نفر از زنان مراجعهکننده برای دریافت مراقبتهای
پس از زایمان به مراکز جامع سالمت شهر سنندج بررسی شدند .نمونهگیری به روش طبقهبندی انجام شد و
گردآوری اطالعات به کمك پرسشنامة استاندارد  SERVQUALصورت گرفت .در این پرسشنامه ،شکاف
کیفیت در پنج بعد خدمت (ملموسات ،اطمینان ،تضمین ،پاسخگویی و همدلی) و  22پرسش اندازهگیری
میشود .دادهها نیز به کمك نرمافزار  SPSSنسخة  23و آمار توصیفی ،آزمونهای  tو  ANOVAتجزیه و
تحلیل شدند.
یافتهها :در همة ابعاد پنجگانة کیفیت خدمات ،شکاف منفی کیفیت وجود داشت .بیشترین میانگین
این شکاف در بعد اطمینان ( )-1/82و کمترین میانگین در بعد پاسخگویی ( )-1/55است .همچنین میان
سن ،سطح تحصیالت و تعداد فرزندان و شکاف کیفیت ارتباط معناداری وجود نداشت (.)P>0/05
نتیجهگیری :براساس نتایج ،میان سطح انتظارات و ادراکات گیرندگان خدمات فاصله وجود دارد و
تالش برای برطرفکردن نیازها و دستیابی به انتظارات ضروری است.
کلیدواژهها :الگوی  ، SERVQUALادراکات ،انتظارات ،شکاف کیفیت ،مراقبتهای پس از زایمان

مقدمه
دورة پس از زایمان (نفاس یا  )Post partumبه یك ساعت اول
پس از خروج جفت تا شش هفته بعد از زایمان اطالق میشود
که زمانی حساس در زندگی مادر به شمار میآید ] .[1زنان
حین زایمان و دورة پس از زایمان با عوارض جسمی ،روحی و
روانی گوناگونی مواجه میشوند که ممکن است در روند زندگی
آنان اختالل ایجاد کند ] .[2مراقبتهای نامناسب دورة نفاس
بر سالمتی مادران و ارتباط مادر و نوزاد ،افسردگی پس از
زایمان ،اختالالت استرسی پس از تروما ،عملکرد جنسی ،تطابق
با نقش مادری و بروز مشکالت شیردهی تأثیرگذار است ].[3
ارائة خدمات پس از زایمان یکی از مهمترین مراقبتهای
بهداشتی و عاملی بسیار مهم برای جلوگیری از پیامدهای
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ناخواستة مادری و بهدنبال آن بهبود سالمت مادر و نوزاد است.
در این صورت با بهکارگیری برنامههای حمایتی و اجرای
صحیح مراقبتهای مادر و نوزاد میتوان سبب افزایش میزان
بقا در زنان و نوزادان شد ] .[4درواقع زنان نیازمند دریافت
مراقبتهای متوالی و پیگیرانه ،آموزشها و توصیههای
بهداشتی و معاینههای مکرر پس از زایمان هستند .بیشتر
مادران نخستزا آمادگی الزم را برای مادر شدن نداشتهاند و به
حمایت خانواده ،دوستان و مراقبان بهداشتی نیاز دارند ].[5
براساس نتایج مطالعات ،مادران هنگام ارائة مراقبتهای پس از
زایمان ،اطالعات ضروری دربارة مراقبت از خود و نوزاد را از
سوی مراقبان بهداشتی دریافت نمیکنند ][6؛ درحالیکه ارائة
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خدمات با کیفیت مطلوب و در نظر گرفتن همة ابعاد فیزیکی،
عاطفی و روانی مادر از سوی کارکنان بخش بهداشتی بهویژه
ماماها در این رابطه نقشی حیاتی دارد ].[7
در بخش بهداشت و درمان ،از نظر اهمیت نوع خدمات و
سروکار داشتن با جان انسانها ،اعتالی کیفیت و تضمین آن
برای نظام بهداشت و درمان و مردم مدنظر قرار گرفته است؛ از
اینرو تقاضای بیشتر برای فعالیتهای مدیریت کیفیت در
سازمانهای خدماتی و تولیدی بهطور فزایندهای گسترش یافته
است ] .[8به عبارت دیگر ،سالمت افراد به بخش مراقبتهای
اولیة نظام سالمت در کشور بستگی دارد ] .[9نخستین قدم
برای طراحی ،حفظ یا ارتقای کیفیت مراقبتها ،بررسی میزان
کیفیت است ] .[10آنچه امروزه در خدمات بهمنزلة کیفیت
مطرح میشود ،ارائة خدمت براساس میل مراجعان است ].[11
کیفیت خدمات یعنی گیرندگان خدمت «چه» به دست می
آورند و «چگونه» آن را به دست میآورند ] .[12خدمات
بهداشتی درمانی برای افراد ،بدون توجه به ویژگیها و
خصوصیات آنها فراهم میشود .به همین دلیل مراجعان جزء
الینفك در ارزیابی این نوع خدمات هستند و گیرندگان خدمات
در هر محلی که خدمات را دریافت کنند ،میتوانند به ارزیابی
کیفیت آن بپردازند ] .[13با ارزیابی مراقبتهای بهداشتی -
درمانی میتوان کیفیت اجرایی برنامهها ،روند پیشرفت اجرا و
میزان شکست یا موفقیت برنامه را تعیین کرد ].[14
با افزایش پیچیدگی مراقبتهای بهداشتی ،نظارت و ارزیابی
کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی به امری حیاتی تبدیل شده
است ] .[15با وجود ابزارها و مدلهای گوناگون در حوزة
بهداشت و درمان ،پژوهشهای متعددی با استفاده از مدل
 SERVQUALانجام شده است ] .[16،17مدلی که بیشتر
دانشمندان در آن توافق دارند ،الگوی  SERVQUALیا شکاف
کیفیت است که برای اولین بار در سال Parasuraman ،1985
و همکاران آن را ارائه کردند ] SERVQUAL.[18ابزاری
معتبر برای ارزشیابی کیفیت خدمات است و در مقایسه با سایر
روشهای ارزشیابی کیفیت مزایایی از قبیل پایایی و اعتبار باال،
امکان تطبیق ابعاد آن با انواع محیطهای خدماتی ،اهمیت
نسبی ابعاد پنجگانة آن در ادراک کیفیت خدمات و توانایی
تحلیل براساس ویژگیهای جمعیتشناختی ،روانشناختی و
سایر زمینهها را دارد ] .[19مدل  SERVQUALپنج بعد
کیفیت خدمات ،شامل بعد ملموسات ،اطمینان ،پاسخگویی،
تضمین و همدلی را ارزیابی میکند .بعد ملمـوسات به معنای
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شرایط محیط ارائة خدمات از جملـه تجهیزات ،تسهیالت و
کارکنان است .بعد اطمینان شامل انجام خدمات به شکلی
مطمئن و قابلاعتماد است .بعد پاسخگویی عبارت است از
تمایل کارکنان به همکاری و کمك به دریافتکنندگان
خدمات .بعد تضمین بیانگر مهارت ،دانش و توانایی کارکنـان
برای القای حس اعتماد و اطمینان به گیرندگان خدمات و بعد
همدلی نیز نشاندهندة درک نیازهای گیرندگان خدمات و
برخ ورد ویژه با هریك از مراجعان با توجه به روحیات آنهاست
] .[20این مدل پرسشنامهای مشتمل بر  22جفت پرسش
است .پاسخدهندگان یكبار انتظارات خود را از خدماتی که
باید به آنها ارائه شود ،بیان میکنند که بیانگر نمرة انتظارات
خواهد بود .بار دیگر نیز ادراکات خود را دربارة خدمات ارائهشده
بیان خواهند کرد .به این ترتیب نمرة ادراکات آنها به دست می
آید .درنهایت نمرهدهی با استفاده از مقیاس هفتدرجهای
لیکرت (کامالً مخالف= 1تا کامالً موافق= )7صورت میگیرد و
شکاف حاصل از تفاضل ادراکات و انتظارات به دست میآید
] .[21امروزه عرصة مراقبتهای بهداشتی-درمانی از رویکرد
عرضة خدمات ،بهسوی ارزیابی کیفیت خدمات در جریان است
و بر این اساس نقش مددجو در تعریف کیفیت خدمات بیش از
پیش آشکار میشود ].[22
براساس نتایج مطالعة  Tabatabaeiو همکاران که به بررسی
شکاف کیفیت در خدمات ارائهشده از سوی واحدهای زایمان
روستایی در جنوب شرقی ایران در استان سیستان و بلوچستان
پرداختند ،در تمام ابعاد کیفیت خدمات ارائهشده شکاف منفی
وجود دارد .بیشترین شکاف کیفیت در بعد اطمینان و کمترین
شکاف در بعد پاسخگویی است ] .[23در مطالعة  Tarrahiو
همکاران که به بررسی کیفیت خدمات بهداشت خانواده در
خرمآباد پرداختند ،در تمامی ابعاد پنجگانة کیفیت خدمات
ارائهشده شکاف منفی کیفیت وجود دارد .بر این اساس،
بیشترین میانگین شکاف کیفیت در بعد همدلی و کمترین
میانگین شکاف در بعد قابلیت اطمینان قرار دارد ] .[24در
مطالعة  Gheorgheو همکاران در یونان که با هدف تعیین
کیفیت خدمات چشمپزشکی صورت گرفت ،در تمام ابعاد
کیفیت شکاف منفی وجود داشت .بر این اساس ،بیشترین
شکاف در بعد ملموسات و کمترین شکاف در بعد اطمینان
مشاهده شد ] .[25از آنجا که نداشتن ارتباط با گیرندگان
خدمت ،سبب مخفیماندن مشکالت ،نیازها و اختالل در کسب
اطالعات صحیح میشود ] ،[26توجه به دیدگاه گیرندگان
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خدمات از وضعیت موجود با مقایسه با شرایط ایدهآل بهعنوان
مؤثرترین اصل در پیشرفت و ارتقای خدمات ارائهشده ضروری
است .از سوی دیگر ،دورة نفاس زمان ویژه و حساسی در زندگی
زنان محسوب میشود .مراقبتهای این دوره نیز نقشی مهم در
سالمت مادر و نوزاد دارد؛ از اینرو مطالعة حاضر با هدف تعیین
کیفیت مراقبتهای پس از زایمان از دیدگاه گیرندگان خدمات
با استفاده از الگوی  SERVQUALدر مراکز جامع سالمت
شهر سنندج در سال  1396انجام شد.

روش کار
پژوهش حاضر بهصورت مقطعی و از نوع توصیفی -تحلیلی
است که در سال  1396اجرا شد .این پژوهش شامل همة زنان
مراجعهکننده به مراکز جامع سالمت شهر سنندج برای دریافت
مراقبتهای پس از زایمان است .معیارهای ورود به مطالعه
شامل تمایل مراجعهکنندگان به شرکت در مطالعه ،سکونت در
شهر سنندج و دریافت خدمات مراکز جامع سالمت بود .در
صورت نقص در تکمیل پرسشنامه فرد از مطالعه حذف میشد.
روش نمونهگیری بهصورت طبقهبندی است .براساس
طبقهبندی شهر به پنج طبقة شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و
مرکز تقسیم و بهصورت تصادفی از هر طبقه سه مرکز جامع
سالمت انتخاب شد .حجم نمونه با درنظرگرفتن حدود 50
درصد اختالف منفی کیفیت و اطمینان  95درصد و دقت 5
درصد 384 ،نفر برآورد شد که بهصورت دردسترس وارد
مطالعه شدند .پس از انتخاب نمونهها ،اهداف مطالعه بهطور
دقیق برای شرکتکنندگان تشریح و به شرکتکنندگان
ال محرمانه خواهند ماند.
اطمینان داده شد که اطالعات آنان کام ً
افرادی که فرم رضایت برای شرکت در مطالعه را امضا کردند
وارد مطالعه شدند .هریك از شرکتکنندگان در مطالعه در
روزهای متفاوتی از یکدیگر در دورة نفاس به پرسشنامه پاسخ
دادند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه دوقسمتی بود.
قسمت اول مشخصات دموگرافیك و قسمت دوم پرسشنامة
 SERVQUALبود .این پرسشنامه کیفیت خدمات را در پنج
بعد ملموسات ،اطمینان ،پاسخگویی ،تضمین و همدلی می
سنجد و درمجموع شامل  22جفت پرسش است که براساس
مقیاس لیکرت  7گزینهای تنظیم شده است .در ابعاد پنجگانة
کیفیت 4 ،پرسش در بعد ملموسات (ظاهر تجهیزات و وسایل
و ابزار فیزیکی موجود در محل کار و کارکنان) 5 ،پرسش در
بعد اطمینان (توانایی سازمان خدمتدهنده در عمل به
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

وعدههای خود بهطور مستمر و دقیق) 4 ،پرسش در بعد
پاسخگویی (تمایل به همکاری و کمك به مراجعان) 4 ،پرسش
در بعد تضمین (دانش و مهارت و شایستگی کارکنان و مراکز
در القای حسن اعتماد و اطمینان به مراجعان) و  5پرسش در
بعد همدلی (احساس تعلق و تعهد کارکنان به همة
مراجعهکنندگان) بیان شد .تکمیل پرسشنامه نیز در دو مرحله
صورت گرفت .در مرحلة اول شرکتکنندگان ارزیابی خود را
از کیفیت خدمات ،در وضع مطلوب و مورد انتظار وی (انتظارات
مراجعان از کیفیت خدمت) ارائه دادند و در مرحلة دوم به
بررسی وضع موجود (ادراکات مراجعان از کیفیت خدمات
دریافتشده) پرداختند .بهمنظور تعیین شکاف کیفیت ،نمرة
مراجعان به وضعیت موجود کیفیت خدمات (ادراک آنها از
کیفیت خدمات ارائهشده) با نمرة آنها به وضعیت مطلوب
کیفیت خدمات (انتظار آنها از کیفیت خدمات) مقایسه شد.
نمـرة حاصـل در صـورت مثبـتبودن بیانگر این است که
خدمات ارائهشده بیـشتر از حد انتظارات مراجعان است.
درصورت منفیبودن نیز نشان میدهد خدمات بهداشـتی-
درمـانی ارائهشده ،انتظـارات مـراجعان را برآورده نمیکند و
شکاف کیفیت وجود دارد .در صورتی کـه نمـرة حاصل صفر
شود ،به معنی نبود شکاف کیفیت و نشاندهندة در حد
انتظاربودن خدمات بهداشتی درمانی ارائهشده به
مراجعهکنندگان است .این پرسشنامه در محیطهای بهداشتی-
درمانی کشورهای گوناگون و طی چند سال گذشته در مراکز
جامع سالمت و بیمارستانهای ایران استفاده شده است ]-27
 .[30اعتبار و پایایی این ابزار در مطالعات متعدد در ایران
بررسی شده است ] .[31متخصصان روایی پرسشنامه را
بهصورت محتوایی تأیید کردند .پایایی پرسشنامه را نیز پیش
از این پژوهشگران بررسی کردند که در همة موارد ضریب
آلفای کرونباخ  90درصد گزارش شده است ].[35-32
دادههای آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخة  23و آمار
توصیفی ،آزمونهای  tو آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها
براساس یافتههای دموگرافیك این مطالعه 186 ،نفر (48/4
درصد) از افراد مدنظر با بیشترین تعداد در ردة سنی 40-30
سال بودند .از نظر تحصیالت  49درصد تحصیالت زیر دیپلم
داشتند .بیشتر زنان دریافتکنندة مراقبت ( 80/5درصد) شاغل
بودند و  52/9درصد از مراجعان  4-2فرزند داشتند.براساس
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نتایج آزمون  tمستقل و  ANOVAنشان میدهد میان سن و
شکاف کیفیت مراقبتها ارتباط معنیداری وجود ندارد
( .)P<0/05همچنین تحصیالت و میانگین شکاف کیفیت
خدمات نیز ارتباط معنیداری با هم ندارند ( ،)P<0/05اما با
افزایش سطح تحصیالت انتظارات مراجعان کاهش یافته است.
میان شغل و شکاف کیفیت ارتباط معنیداری وجود دارد
()P=0/017؛ یعنی افراد شاغل در مقایسه با افراد خانهدار بیشتر
به شکاف منفی قائل هستند .تعداد فرزندان و میانگین شکاف
کیفیت ارتباط معنیداری ندارد (( )P<0/05جدول شمارة .)3

نتایج این پژوهش نشان ،در هر پنج بعد کیفیت خدمات ،شکاف
کیفیت منفی وجود داشت .شکاف کلی کیفیت در این مطالعه
 -1/70بود .بیشترین و کمترین شکاف کیفیت بهترتیب در
ابعاد قابلیت اطمینان ( )-1/82و پاسخگویی ( )-1/55مشاهده
شد .همچنین میان ادراکات و انتظارات مراجعهکنندگان در هر
پنج بعد  SERVQUAتفاوت آماری معناداری دیده شد
(( )P=0/000جدول شمارة .)1
بیشترین میانگین نمره در بخش انتظارات به ابعاد ملموسات و
اطمینان ( )6/85و کمترین نمره به بعد پاسخگویی ( )6/43مربوط
بود .در بخش ادراکات ،باالترین امتیاز به بعد ملموسات ( )5/41و
کمترین امتیاز به بعد تضمین ( )4/83مربوط بود (جدول شمارة .)2

جدول  .1میانگین نمرات ادراک ،انتظار و شکاف ابعاد پنجگانة کیفیت خدمات پس از زایمان
مقدار P

ابعاد

ادراکات

انتظارات

شکاف

ملموسات

5/15

6/82

-1/67

0/000

اطمینان

5/01

6/83

-1/82

0/000

پاسخگویی

5/00

6/56

-1/55

0/000

تضمین

5/00

6/75

-1/75

0/000

همدلی

4/87

6/56

-1/69

0/000

کیفیت کلی

5/00

6/70

-1/70

0/000

جدول  .2میانگین نمرات ادراک ،انتظار و شکاف کیفیت در هریک از موارد مربوط به ابعاد کیفیت خدمات
گویههای کیفیت

ادراک

انتظار

شکاف

ابعاد

تجهیزات و وسایل بهروز و مدرن

5/41

6/82

-1/40

امکانات فیزیکی جذاب و چشمگیر

5/01

6/82

-1/80

ظاهر آراسته و مرتب کارکنان

5/16

6/85

-1/69

تناسب محیط فیزیکی و خدمات

5/01

6/79

-1/78

ارائة خدمات در زمان وعده دادهشده از سوی کارکنان

5/07

6/84

-1/76

عالقهمندی به حل مشکالت مراجعان

5/06

6/84

-1/77

قابل اعتماد بودن مرکز

5/05

6/84

-1/78

ارائة خدمات مطابق تعهدات دادهشده

5/05

6/85

-1/80

نگهداری و ثبت سوابق و پروندة مراجعان

4/80

6/78

-1/98

اعالم زمان دقیق انجام خدمت به مراجعان

5/22

6/43

-1/21

خدمات سریع و بدون معطلی

5/07

6/52

-1/44

تمایل کارکنان برای کمك به مراجعان

4/95

6/62

-1/66

دردسترسبودن کارکنان هنگام نیاز

4/74

6/66

-1/91

ایجاد حس اطمینان در مراجعان

4/83

6/70

-1/86

احساس امنیت و آرامش در تعامل با کارکنان

5/05

6/74

-1/68

رفتار مؤدبانه و دوستانة کارکنان

5/17

6/76

-1/59

حمایت کارکنان از طرف مرکز در انجام کار

4/94

6/80

-1/86

ملموسات

اطمینان

پاسخگویی

تضمین

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

دورة  27شمارة  – 4مهر و آبان 1398

 286مراقبتهای پس از زایمان از دیدگاه گیرندگان خدمات مرکز جامع سالمت...

ابعاد

همدلی

گویههای کیفیت

ادراک

انتظار

شکاف

توجه ویژه و فردی به هریك از مراجعان

4/78

6/53

-1/75

عالقة قلبی کارکنان به مراجعان

4/92

6/53

-1/61

درک نیازهای خاص مراجعان از سوی کارکنان

4/90

6/59

-1/68

توجه به بهترین منافع برای مراجعهکنندگان

4/86

6/56

-1/69

مناسببودن ساعت فعالیت و زمان مراجعه به مرکز

4/87

6/57

-1/70

جدول  .3مقایسة میانگین ادراکات و انتظارات نمونههای مورد مطالعه برحسب ویژگیهای دموگرافیک
متغیرهای دموگرافیک

سن

تحصیالت

شغل

تعداد فرزند

انتظارات

ادراکات

شکاف کیفیت

گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

20-10

5/17

0/83

6/49

0/55

-1/31

30-20

4/94

0/96

6/71

0/40

-1/76

40-30

5/06

0/83

6/70

0/36

-1/63

50-40

4/71

0/90

6/77

0/27

-2/05

 50یا بیشتر

5/68

0

6/90

0

-1/27

بیسواد

5/19

0/59

6/84

0/28

-1/65

زیر دیپلم

5/11

0/78

6/73

0/37

-1/62

دیپلم

4/74

1/05

6/67

0/28

-1/92

دانشگاهی

4/95

0/99

6/62

0/48

-1/67

خانهدار

5/07

0/86

6/71

0/39

-1/64

شاغل

4/71

0/98

6/65

0/34

-1/93

1

4/94

0/94

6/66

0/44

-1/71

4-2

5/05

0/85

6/74

0/32

-1/68

 5یا بیشتر

4/72

0/95

6/91

0/15

-2/19

مقدار P

0/195

0/096

0/017

0/484

بحث
دورة پس از زایمان از مهمترین دوران زندگی مادران است
که نیاز به مراقبتهای باکیفیت را بیش از پیش ضروری ساخته
است .همچنین زمانی مهم برای ارزیابی خدمات ،ارتقای
کیفیت و سازماندهی آنها به شمار میآید .براساس نتایج
مطالعة حاضر ،شکاف کلی کیفیت در هر پنج بعد کیفیت
خدمات پس از زایمان در مراکز جامع سالمت منفی است.
شکاف کیفیت منفی ،به این معنی است که انتظارات مراجعان
از ادراکات آنها بیشتر است .همچنین میان انتظارات
مراجعهکنندگان به مراکز و ادراکات آنها فاصله وجود دارد و
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

انتظارات آنها بهاندازة کافی برآورده نشده است .در مطالعة
 Manulikو همکاران که در لهستان انجام شد ،شکاف کیفیت
در تمام ابعاد منفی به دست آمد ] .[36در مطالعة Ameryoun
و همکاران در تهران ] Shafiq ،[37و همکاران ] [38در
پاکستان Motaghed ،و همکاران ] [39در تهران،
 Papanikolaou and Zygiarisدر یونان ] [40نتایجی مشابه
وضعیت فوق مشاهده شد که نشاندهندة دوربودن کیفیت
مراقبتها از وضعیت ایدهآل است که به بهبود کیفیت خدمات
ارائهشده از نظر گیرندگان خدمات نیاز دارد .هرچه شکاف میان
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ادراکات و انتظارات افراد در هر بعد از کیفیت خدمات بیشتر
باشد ،بیانگر توجه کمتر به این بعد از کیفیت خدمات است .در
این مطالعه ،بیشترین شکاف کیفیت در بعد اطمینان دیده شد.
قابلیت اطمینان عمل به تعهدات است؛ یعنی مرکز به وعدههای
دادهشده عمل کند و سبب حس اطمینان در مراجعان شود.
همچنین ارزیابی دانش و مهارت ارائهدهندگان خدمات نیز در
بعد اطمینان صورت بگیرد .در پژوهش  Mohebbifarو
همکاران که با هدف تعیین شکاف کیفیت خدمات بیمارستانی
در تهران انجام شد ،بیشترین شکاف کیفیت در بعد اطمینان
وجود دارد ] .[40در مطالعة  Gholamiو همکاران ] [42با
هدف تعیین کیفیت خدمات بهداشتی مراکز جامع سالمت در
ارومیه ،مطالعة  Tabatabaeiو همکاران ] [23با هدف تعیین
کیفیت خدمات واحدهای زایمانی روستایی در سیستان و
بلوچستان ،و  Mikو  [43] Hazelبا هدف تعیین کیفیت
خدمات بیمارستانی در اسکاتلند بیشترین شکاف در بعد
اطمینان مشاهده شد که با نتایج مطالعة حاضر همسویی دارد.
به نظر میرسد کارکنان به بهترین شکل به تعهدات خویش
عمل نمیکنند ،یا دانش و مهارت کافی ندارند .در مطالعة Rohi
و همکاران ] [44با هدف تعیین کیفیت خدمات بهداشتی
مراکز جامع سالمت در گرگان و  Shafiqو همکاران ] [38با
هدف تعیین کیفیت خدمات بیمارستانی در پاکستان ،کمترین
شکاف کیفیت خدمات در بعد قابلیت اطمینان گزارش شده
است .به عبارت دیگر ،رضایت مراجعان از کارکنان در عمل به
تعهدات و دانش و مهارت (بعد اطمینان) از دیگر ابعاد کیفیت
بیشتر است .بر این اساس ،نتایج این مطالعات با مطالعة حاضر
همخوانی ندارد .در بعد تضمین توانایی و شایستگی کارکنان
برای انتقال حس اعتماد است؛ یعنی گیرندگان خدمات در
تعامل با کارکنان احساس امنیت داشته باشند .در پژوهش
حاضر ،بعد تضمین در رتبة دوم شکاف کیفیت منفی قرار دارد.
در مطالعة ایوبیان و همکاران بهمنظور تعیین کیفیت خدمات
درمانی یك مرکز درمانی نظامی در اصفهان ،کمترین شکاف
کیفیت در بعد تضمین به دست آمد ] .[45همچنین در
مطالعة  Oliaeeو همکاران ] [46با هدف تعیین کیفیت
خدمات مامایی در اصفهان و  Gholamiو همکاران ] [47با
هدف تعیین کیفیت خدمات بهداشتی مراکز جامع سالمت در
نیشابور بعد تضمین کمترین شکاف کیفیت را داشت که نشان
میدهد در این پژوهش و سایر مطالعات در بعد تضمین که
مربوط به احساس امنیت و آرامش است ،مراکز نتوانستهاند
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

انتظارات مراجعان را برآورده کنند که نتایج این مطالعات با
مطالعة حاضر همسو نیست .یکی دیگر از ابعاد کیفیت خدمات
بعد همدلی است که نشاندهندة برخورد کارکنان با مراجعان،
توجه و درک آنها از سوی کارکنان است .در مطالعة Ghobadi
و همکاران ] [35با هدف تعیین کیفیت خدمات کلینیك کوثر
در اردبیل و  Motaghedو همکاران ] [39با هدف تعیین
کیفیت خدمات بهداشتی مراکز جامع سالمت در تهران،
بیشترین شکاف در بعد همدلی گزارش شده است که با نتایج
این مطالعه همخوانی ندارد .در پژوهش  Safiو همکاران ][20
با هدف تعیین کیفیت خدمات بهداشتی در مراکز جامع
سالمت در تهران Nabilou ،و  [48] Rasouliبا هدف تعیین
کیفیت خدمات بهداشت خانواده در مراکز جامع سالمت در
آذربایجان غربی Karami Matin ،و همکاران ] [49با هدف
تعیین کیفیت خدمات بهداشتی اولیه در مراکز جامع سالمت
در کرمانشاه کمترین شکاف در بعد همدلی به دست آمد که با
نتایج مطالعة حاضر متناقض است .شکاف منفی در بعد همدلی
بیانگر این است که کارکنان فرصت کافی برای همدلی و درک
مراجعان ندارند .منظور از بعد ملموسات ،وجود تسهیالت،
تجهیزات ،کارکنان و راههای ارتباطی مناسب است .در مطالعة
 Nabilouو  Oliaee ،[48] Rasouliو همکاران ] [46و
 Kazemnezhadو همکاران ] [50با هدف تعیین کیفیت
خدمات بهداشت مادر و کودک ،بیشترین شکاف در بعد
ملموسات مشاهده شد .این امر نشان میدهد تجهیزات مدرن
نبوده ،یا ارائهدهندگان خدمات از نظر ظاهری آراسته نبودند.
نتایج این مطالعات با مطالعة حاضر تناقض دارد .شکاف منفی
این بعد نشان میدهد محیط فیزیکی و تجهیزات ،نمای
ظاهری محیط و آراستگی انتظارات مراجعان را برآورده نکرده
است که این امر نیازمند بررسی و استفاده از تجهیزات بهروز
است .منظور از بعد پاسخگویی تمایل برای کمكکردن به
مراجعان و ارائة خدمت بهموقع است.
در بعد پاسخگویی عالقة ارائهدهندگان برای یاریدادن به
دریافتکنندگان خدمات ارزیابی شد .در این مطالعه ،بعد
پاسخگویی ،کمترین شکاف کیفیت منفی را به دست آورد؛
یعنی به این بعد توجه بیشتری شده است و میزان رضایتمندی
مراجعان از بعد پاسخگویی باالست .در مطالعة [51] Essiam
با هدف تعیین کیفیت خدمات بهداشتی در بیمارستان در غنا
و  Haghshenasو همکاران ] [52با هدف تعیین کیفیت
خدمات بیمارستانی در تهران بیشترین شکاف کیفیت منفی
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در بعد پاسخگویی گزارش شد که نشان میدهد کارکنان هنگام
نیاز ،کمتر دردسترس هستند یا انتظارات مراجعان از ارائة
خدمات سریع و بینقص بسیار است .در مطالعة Mohebbifar
و همکاران ] Nabilou ،[52و  [48] Rasouliو  Bahmeiو
همکاران ] ،[53با هدف تعیین کیفیت خدمات بخش اورژانس
بیمارستان نمازی در شیراز کمترین شکاف کیفیت در بعد
پاسخگویی مشاهده شد .بر این اساس ،ارائهدهندگان خدمات
به درخواستها و مشکالت مراجعان توجه میکنند و رضایت
مراجعان از بعد پاسخگویی از دیگر ابعاد بیشتر است .نتایج این
مطالعات با مطالعة حاضر همخوانی دارد.
در پژوهش حاضر ،نمرة شکاف کیفیت خدمات با سن،
تحصیالت و تعداد فرزندان ارتباط معنیداری ندارد ،اما ارتباط
آن با وضعیت شغلی معنیدار است ()P<0/001؛ بهطوریکه
زنان خانهدار بهطور معنیداری ادراکات بیشتری از زنان شاغل
داشتند و زنان شاغل شکاف کیفیت بیشتری را گزارش کردند
که م مکن است با سطح تحصیالت مراجعان مرتبط باشد .در
مطالعة  Kazemnezhadو همکاران ] [50شکاف کیفیت و
وضعیت شغلی ارتباطی معنیدار داشت که با مطالعة حاضر
همسوست .در مطالعة  Gholamiو همکاران ] [54که با هدف
تعیین کیفیت خدمات بهداشتی در مراکز جامع سالمت شهر
نیشابور انجام شد ،نمرههای شکاف کیفیت و سطح تحصیالت
مراجعان معنیدار بود که این امر با مطالعة حاضر همخوانی
ندارد؛ درحالیکه در مطالعة  [55] Abdelgadirبا هدف تعیین
کیفیت خدمات بیمارستانی ارتباطی میان کیفیت خدمات و
سن ،تحصیالت ،جنس ،درآمد و محل زندگی مشاهده نشد.
همچنین در مطالعة  Ayoubianو همکاران ] ،[45میان شکاف
کیفیت خدمات و متغیرهای دموگرافیك ارتباط معنیداری
یافت نشد.
نتایج این مطالعه و تأمل در دیگر پژوهشها نشان میدهد
شکاف کیفیت متأثر از محیطهای جغرافیایی متفاوت،
گروههای اجتماعی مختلف و فرهنگهای گوناگون است.
آگاهی از شکاف کیفیت در ابعاد گوناگون و توجه ویژه به همة
ابعاد ضروری است؛ زیرا کیفیت در هر بعد بر دیگر ابعاد تأثیر
میگذارد و با مدیریت میتوان عوامل ایجاد شکاف را شناسایی
و برای رفع آنها تالش کرد.
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پیشنهاد میشود دانش و مهارت بهروز کارکنان ،پاسخگویی
سریع و فوری ،رعایت ادب و احترام به ارزشهای مراجعان،
استفاده از تجهیزات بهروز و مدرن ،جلب اعتماد گیرندگان
خدمات و آگاهی مدیران از انتظارات مراجعان که از عوامل مؤثر
در ارائه خدمات با کیفیت هستند به شکلی ویژه مدنظر قرار
بگیرند .این امر آگاهی مدیران ،آموزش کارکنان و همکاری
گیرندگان خدمات را میطلبد .از محدودیتهای مطالعة حاضر،
دشواری در جلب همکاری مراجعان برای تکمیل پرسشنامه بود.
پرسششوندگان به دالیلی در ارائة نظرات واقعی خود احتیاط می
کردند .همچنین بهدلیل مقطعیبودن و نظرات متفاوت مراجعان
مختلف نتایج این مطالعه تعمیمپذیر نیست

نتیجه گیری
براساس نتایج مطالعة حاضر ،در هر پنج بعد کیفیت خدمات
شکافی منفی وجود دارد .همچنین بین وضعیت موجود و
وضعیت مطلوب کیفیت خدمات مراکز جامع سالمت شهر
سنندج تفاوت معنیداری مشاهده میشود؛ بهگونهای که خدمات
ارائهشده در مراکز جامع سالمت نتوانسته است پاسخگوی
مراجعان باشد و فاصلة زیادی برای جلب رضایت آنها و رسیدن
به وضع مطلوب وجود دارد که با آگاهی از کاستیها و تالش در
رفع آنها میتوان کیفیت خدمات را مدیریت کرد.

سپاسگزاری
مطالعة حاضر ،حاصل پایاننامة کارشناسی ارشد رشتة
آموزش مامایی در دانشکدة پرستاری و مامایی دانشگاه
علومپزشکی کردستان است .بدینوسیله از معاونت پژوهشی
دانشگاه و همة شرکتکنندگان در مطالعة حاضر ،تشکر و
قدردانی میشود.
.

تعارض در منافع
بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد.

منابع مالی
منابع مالی این مطالعه توسط دانشگاه علوم پزشکی
کردستان تامین شده است.
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