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A b s t r a c t
 Background & Aim: Midwifery care has a considerable impact on re-
ducing maternal and neonatal mortality, as women’s increased access to 
high-quality midwifery services has become a global effort. Considering 
that the health and progress of each society are largely based on women’s 
health, this study aimed to determine the quality of midwifery care from the 
viewpoint of service recipients using the SERVQUAL model in Sanandaj 
comprehensive health centers in 2018.
Methods: This descriptive-analytical study was performed on 1920 women 
referred to comprehensive health centers in Sanandaj to receive midwifery 
care. The subjects were selected by the multi-stage sampling, and data were 
collected using the SERVQUAL questionnaire. In addition, data analysis 
was carried out in SPSS version 23 using descriptive statistics, paired and 
independent t-tests and ANOVA.
Results: According to the results of the study, the level of customer ex-
pectations was higher than their perceptions in all aspects of quality. It is 
recommended that more attention be paid to the comments and complaints 
of clients. In addition to providing access to staff in case of need, it is sug-
gested that services be provided at all office hours, and modern equipment 
be used in this regard. 
Conclusio: According to the results of the study, the level of customer ex-
pectations was higher than their perceptions in all aspects of quality. It is 
recommended that more attention be paid to the comments and complaints 
of clients. In addition to providing access to staff in case of need, it is sug-
gested that services be provided at all office hours, and modern equipment 
be used in this regard. 
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ــا اســتفاده از  ــات ب ــدگان خدم ــدگاه گیرن ــی از دی ــت مراقبت هــای مامای کیفی
الگــوی ســروکوال در مراکــز جامــع ســامت شــهر ســنندج در ســال ۱۳۹۶  

راحیل قلی پور۱، روناک شاهوی*2، گلبهار قادرخانی۳

1. دانشجوی كارشناسی ارشد مامايی، دانشكده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سنندج، ايران

2. دانشیار دانشكده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشكی كردستان، سنندج، ايران

3. عضو هیئت علمی دانشكده پرستاری و مامايی، دانشگاه علوم پزشكی كردستان

چکیده: 
زمینه و هدف: مراقبت های مامايی تاثیر شگرفی در كاهش مرگ و میر مادر و نوزاد دارد به 
طوری كه افزايش دسترسی زنان به خدمات مامايی باكیفیت به يک تالش جهانی تبديل شده است. 
باتوجه به اينكه سالمت و پیشرفت هر جامعه تا حدود زيادی بر سالمت زنان استوار است،  اين 
مطالعه با هدف تعیین كیفیت مراقبت های مامايی از ديدگاه گیرندگان خدمات با استفاده از الگوی 

سروكوال در مراكز جامع سالمت شهر سنندج در سال 1396 انجام شد.

روش بررسی: در اين مطالعه توصیفی تحلیلی 1920 نفر از زنان مراجعه كننده به مراكز جامع 
سالمت شهر سنندج جهت دريافت مراقبت های مامايی مورد مطالعه قرار گرفتند. روش نمونه گیری 
به صورت چند مرحله ای بود .برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سروكوال استفاده شد. تجزيه 
و تحلیل داده ها به كمک نرم افزار SPSS-23  آمار توصیفی، آزمون های تی زوجی و مستقل و 

آنالیز واريانس انجام شد.

بیشترين شكاف  داشت.  منفی وجود  ارائه شده شكاف  كیفیت خدمات  ابعاد  تمام  در  یافته ها: 
آمد. همچنین  به دست  پاسخگويی)1/58-(  بعد   در  كمترين شكاف  و  اطمینان)1/69-(  بعد  در 
بین شكاف كیفیت و سن )P=0/001(، سطح تحصیالت )P=0/001( و شغل  ارتباط معنی داری 

)P=0/003( دیده شد. 

بود.  باالتر  آن ها  ادراكات  از سطح  مراجعین  انتظارات  كیفیت، سطح  ابعاد  همه  در  نتیجه گیری: 
پیشنهاد می شود به نظرات و شكايات مراجعین توجه شود، ضمن دسترسی به كاركنان در مواقع 
نیاز، ارائه خدمات در همه ساعات اداری انجام شود و وسايل و تجهیزات مورد استفاده به روز و 

مدرن شود. 
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مقدمه:
پیشگیری،  مداخالت  از  مجموعه ای  مامايی  مراقبتهای 
تعديل  و  شناسايی  آن  هدف  كه  است  درمانی  و  تشخیصی 
كننده  تهديد  اجتماعی  و  رفتاری  پزشكی،  زيستی  مخاطرات 
سالمت زنان می باشد)1(. به عبارت ديگر مراقبت های مامايی شامل 
مراقبت و راهنمايی زنان قبل از بارداری، حین حاملگی، زايمان، 
مراقبت های  و  خانواده  تنظیم  كودک،  و  نوزاد  از  مراقبت  نفاس، 
زنان از سن بلوغ تا سال خوردگی است)2(. زنانی كه مراقبت ناكافی 
يا نادرست دريافت می كنند اختالل عملكرد بیشتری را در خود 
و صحیح  موقع  به  مراقبت های  انجام  می كنند.  تجربه  خانواده  و 
مشكالت جسمی، روانی از جمله افسردگی و استرس، عوارض 
هدف  می دهد)3(.  كاهش  را  جنینی  ناهنجاری های  و  بارداری 
برنامه های مادری ايمن، كسب اطمینان از دسترسی همه مادران به 
مجموعه خدمات قابل دسترس و دارای كیفیت مطلوب در زمینه 
بهداشت جنسی و باروری است. اين خدمات شامل مراقبت های 
دوران بارداری، زايمان و پس از زايمان با كیفیت مطلوب است، تا 

مرگ و میر و معلولیت را كاهش دهد)4(. 
 در حال حاضر افزايش دسترسی زنان به خدمات مامايی با 
كیفیت به يک تالش جهانی برای تحقق بخشیدن به اين حق كه هر 
زن بايد بهترين مراقبت های ممكن را در طول عمر خود دريافت 
اهمیت  لحاظ  به  مامايی  مراقبت های  زيرا  است  تبديل شده  كند 
نوع مراقبت، تاثیر شگرف در كاهش مرگ و میر مادر و نوزاد و 

جلوگیری از ناتوانی ها مورد توجه قرارگرفته است)5(. 
ارائه  متعددی  تعاريف  كیفیت،  مفهوم  شكل گیری  زمان  از 
چند  سازه  يک  بهداشت  مركز  در  كیفیت خدمات  است)6(.  شده 
كیفیت  سنجش  درباره  مطالعات  اغلب  رو  اين  از  است،  بعدی 
به ارزيابی كیفیت از دو بعد فنی و عملكردی می پردازد. در بعد 
فنی،كیفیت بر اساس استانداردهای علمی و به وسیله متخصصین 
سالمت تعريف ميشود؛ در بعد عملكردی مراجعین نقش كلیدی 
در ارزيابی كیفیت مراقبتهاي بهداشتی دارند. خدمات بهداشتی 
آگاهی  عدم  و  خدمات  مخاطره آمیز  ماهیت  واسطه  به  درمانی 
كیفیت  دارند)7(.  ساير خدمات  بین  در  جايگاه خاصی  مراجعین، 
خدمات را می توان اختالف بین انتظارات مشتری از خدمات و 
خدمات دريافت شده تعريف نمود)8(. ديدگاه گیرندگان خدمات 
نسبت به كیفیت خدمت، نقش اصلی را در شكل دهی به بخش 

سالمت دارد)9(.
شده  بیان  كیفیت  ارزيابی  برای  متعددی  مدل های  تاكنون 
براي  مقیاس ها  شاخص ترين  از  يكي  سروكوال  الگوی  است)10(. 
روش  يک  و  بوده  مشتريان  ادراكات  و  انتظارات  اندازه گیري 
خدمات  كیفیت  ضعف  و  قوت  نقاط  معرفي  براي  تشخیصي 
Para-( اين مدل توسط پاراسورامان و زيتامل.)11( دسازمان مي باش

و  است  گرديده  ارائه   )1998(  )suraman and Zeithaml
شامل 5 بعد ملموسات، اطمینان، پاسخگويی، تضمین و  همدلي 
مي باشد. قابلیت اطمینان خدمت بـه معنای توانايی انجام خدمت 
به شكلی مطمئن و قابل اعتماد، پاسخگويی به معنی تمايل كاركنان 
به همكاری و كمک به دريافتكنندگان خدمات، تضمین كه بیانگر 
اطمینان  اعتماد و  القای حس  برای  كاركنان  توانايی  شايستگی و 
دريافتكنندگان  روحیات  به  توجه  با  يعنی  همدلی  مشتری،  به 
طوری  به  شود،  ويژهای  برخورد  آن ها  از  كدام  هر  با  خدمات، 

كه قانع شوند سازمان آنها را درک كرده است و ملموسات كه 
از جمله  ارائه خدمت  فیزيكی محیط  معنای شرايط و فضای  به 
 .)12( اسـت  ارتباطی  مجراهای  و  كاركنان  تسهیالت،  تجهیزات، 
و  است  خدمات  كیفیت  ارزشیابي  براي  معتبري  ابزار  سروكوال 
از  ارزشیابي كیفیت داراي مزايايي  با ساير روش هاي  در مقايسه 
قبیل پايايي و اعتبار باال، امكان تطبیق ابعاد آن با انواع محیط هاي 
كیفیت  ادراک  در  آن  گانه  پنج  ابعاد  نسبي  اهمیت  خدماتي، 
خدمات و توانايي تحلیل بر اساس ويژگي هاي جمعیت شناختي، 

روان شناختي و ساير زمینه ها است)13(.
از  استفاده  با  درمان  و  بهداشت  در حوزه  متعددی  مطالعات 
و  الفريحی  مطالعه  نتايج  است.  گرفته  سروكوال صورت  الگوی 
تمام  داد در  (Al Fraihi & Latif) در عربستان نشان  لطیف 
 .)14( داشت  وجود  منفی  شكاف  شده  ارائه  كیفیت خدمات  ابعاد 
نتايج پژوهش های سیمبر و همكاران )15( كبريايی و رودباری )16( 
وجود  خدمات  كیفیت  پنج گانه  ابعاد  در  منفی  شكاف  داد  نشان 
دارد. در مطالعه كاظم نژاد و همكاران در قم كه با عنوان بررسی 
سروكوال  الگوی  با  كودک  و  مادر  بهداشت  خدمات  كیفیت 
ابعاد كیفیت خدمات شكاف منفی ديده  صورت گرفت در تمام 
شد )17(. در پژوهش علیايی و همكاران تحت عنوان بررسی كیفیت 
خدمات مامايی از ديدگاه مراجعین در اصفهان با استفاده از الگوی 
 .)18( داشت  وجود  منفی  شكاف  كیفیت  ابعاد  تمام  در  سروكوال 
برخی مطالعات كیفیت در خدمات ارائه شده در دوران بارداری، 
زايمان و بعد از زايمان در  ايران را متوسط تا ضعیف گزارش كرده 
بیشتر  رضايتمندی  و  بهتر  كیفیت  جهت  در  تغییراتی  لزوم  بر  و 

مادران تاكید نموده اند)19،20(.
به  مقرون  كیفیت،  با  مامايی  مراقبت های  ارائه  كه  آنجايی  از 
حفظ  و  ارتقاء  در  مهمی  نقش  مراجعین،  به  قبول  قابل  و  صرفه 
سالمت ايفا می كنند )21،22(. از طرفی آگاهی از كیفیت خدمات و 
شناخت انتظارات گیرندگان خدمات مامايی يكی از راه های بهبود 
كیفیت  اين مراقبت ها است كه با استفاده از الگوی سروكوال می 
برد.  ارائه شده پی  نقاط قوت و ضعف كیفیت خدمات  به  توان 
همچنین آگاهی از كیفیت خدمات بخش بهداشت و درمان بسیار 
حیاتي و ضروری است كه در تمامی مراكز صورت پذيرد. پس 
به  حال  به  تا  پژوهشگر  توسط  رسیده  انجام  به  جستجوهای  از 
مطالعه ای پیرامون سنجش كیفیت خدمات مامايی در مراكز جامع 
سالمت پرداخته نشده و مطالعات حاضر تنها بخشی از خدمات 
ارائه شده در مراكز بهداشتی را مورد ارزيابی قرار داده اند؛ بنابراين 
مطالعه حاضر با هدف تعیین كیفیت مراقبت های مامايی از ديدگاه 
گیرندگان خدمات با استفاده از الگوی سروكوال در مراكز جامع 

سالمت شهر سنندج در سال 1396 انجام شد.
روش کار:

پژوهش حاضر يک مطالعه توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه 
مورد مطالعه شامل كلیه زنان مراجعه كننده به مراكز جامع سالمت 
 1396 سال  در  مامايی  مراقبت های  دريافت  جهت  سنندج  شهر 
تمايل  سنندج،  در شهر  مطالعه سكونت  به  معیارهای ورود  بود. 
بود.  مراكز جامع سالمت  مراقبت  مطالعه و تحت  در  به شركت 
معیار خروج از مطالعه عدم تكمیل تمامی بندهای پرسشنامه بود. 
نمونه گیری به روش چند مرحله ای انجام شد. پس از طبقه بندی 
شهر به پنج طبقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز، به صورت 

دكتر روناک شاهوی و همكاران. كیفیت مراقبت های مامايی از ديدگاه گیرندگان خدمات با استفاده از الگوی سروكوال

در مراكز جامع سالمت شهر سنندج در سال 1396
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سپس  شد  انتخاب  سالمت  جامع  مركز   3 طبقه  هر  از  تصادفی 
گیرندگان خدمات به شیوه در دسترس وارد مطالعه شدند. حجم 
نمونه با در نظر گرفتن حدود 50 درصد اختالف منفی كیفیت در 
خدمات مامايی و اطمینان 95 درصد و دقت 5 درصد،1920 نفر 
برآورد گرديد.ابزار گردآوری اطالعات در  اين پژوهش پرسشنامه 
دو قسمتی بود كه قسمت اول مشخصات دموگرافیک )سن، شغل، 
میزان تحصیالت، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان( و قسمت دوم 
كیفیت  سروكوال  پرسشنامه  بود.  سروكوال  استاندارد  پرسشنامه 
خدمات ارائه شده را با 22 جفت سوال در پنج بعد ملموسات، 
اطمینان، پاسخگويی، تضمین و همدلی مورد ارزيابی قرار می دهد. 
در ابعاد پنج گانه كیفیت در بعد ملموسات 4سوال )شرايط و فضای 
فیزيكی محیط ارايه خدمت از جمله تسهیالت، تجهیزات، كاركنان 
انجام  )توانايي  5 سوال  اطمینان  بعد  در  ارتباطی(،  های  كانال  و 
 4 پاسخگويی  بعد  در  اعتماد(،  قابل  و  مطمئن  شكل  به  خدمت 
تضمین  بعد  در  مشتری(،  به  و كمک  همكاری  به  )تمايل  سوال 
4 سوال )شايستگی و توانايی كاركنان برای القای حس اعتماد و 
اطمینان به مراجعین( و در بعد همدلی 5 سوال )درک مراجعین 
و برخورد متناسب با روحیات آن ها( مورد پرسش قرار می گیرد. 
سواالت بر اساس مقیاس 7 گزينه ای لیكرت است و به هر كدام 
از پاسخ ها نمره 1تا 7 اختصاص داده می شود كه نمره 1 به معنی 
كامال مخالف و نمره 7 به معنی كامال موافق می باشد. برای تعیین 
شكاف كیفیت، نمره مراجعین به وضعیت موجود كیفیت خدمات 
مقايسه  مورد  خدمات  كیفیت  مطلوب  وضعیت  به  آن ها  نمره  با 
الگوی سروكوال نمره حاصل در صورت مثبت  قرار گرفت. در 
انتظارات  از حد  بیشتر  كیفیت خدمات  بیانگر اين است كه  بودن 
مراجعین می باشد و در صورت منفی بودن حاكی از آن است كه 
انتظارات آن ها را برآورده نمی كند و شكاف  خدمات ارائه شده، 
با صفر  برابر  حاصل  نمره  كه  در صورتی  و  دارد  وجود  كیفیت 
می شود  گرفته  نظر  در  كیفیت  عدم وجود شكاف  معنی  به  شود 
كه نشان دهنده در حد انتظار بودن خدمات ارائه شده به مراجعین 
می باشد. اين پرسشنامه قبال در چند مطالعه در ايران استفاده شده 

مطالعه  در   .)23-25( است  شده  تايید  آن  پايايی  و  روايی  و  است 
با  برابر  كرونباخ  آلفای  روش  به  مقیاس  درونی  همسانی  حاضر 
0/86 بود. پس از كسب تايید كمیته اخالق دانشگاه از مسئولین 
و مراجع ذيصالح مجوز مورد نیاز كسب شد. اطمینان از محرمانه 
بودن اطالعات كسب شده، عدم نیاز به ذكر نام و نام خانوادگي در 
پرسشنامه و دقت و امانت داری علمی در ثبت اطالعات و آمار به 
دست آمده از پژوهش به منظور رعايت مالحظات اخالقی انجام 
شد. ابتدا هدف از انجام مطالعه برای شركت كنندگان توضیح داده 
شد و فرم رضايت آگاهانه در اختیار آنان قرار گرفت و پس از 
كسب رضايت وارد مطالعه شدند. سپس پرسشنامه سروكوال در 
اختیار افراد مورد پژوهش قرار گرفت. در صورت نداشتن سواد 
خواندن و نوشتن، سواالت توسط پژوهشگر قرائت و در پرسشنامه 
  SPSS-23 درج می شد. تجزيه و تحلیل داده ها به كمک نرم افزار
و آمار توصیفی )میانگین، مد، میانه و انحراف معیار(، آزمون های 
t)زوجی و مستقل( و آنالیز واريانس و در سطح معنی داری كمتر 

از 0/05 انجام گرفت.
یافته ها:

بیشترين  داد  نشان  داده ها  تحلیل  و  تجزيه  از  حاصل  نتايج 
-30 رده سنی  در  درصد(   36/3( مطالعه  مورد  نمونه های  تعداد 
مراجعین  از  نفر، 44/5 درصد  از مجموع 1920  بودند.  21 سال 
لحاظ شغل، 84/3 درصد  از  بودند.  ديپلم  زير  دارای تحصیالت 
از زنان دريافت كننده خدمات خانه دار بودند. 98/3 درصداز زنان 
پژوهش  مورد  واحد های  از  درصد   47/2 بودند. همچنین  متاهل 

4-2 فرزند داشتند.  
میانگین نمرات ادراكات، انتظارات و شكاف كیفیت خدمات 
در جدول شماره 1 نشان داده شده است. بر اين اساس در تمام 
ابعاد كیفیت شكاف منفی وجود داشت. بیشترين شكاف در بعد 
پاسخگويی  بعد  در  شكاف  نمره  كمترين  و   )-1/69( اطمینان 

)1/58-( مشاهده شد.
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جدول1. میانگین نمره ادراكات، انتظارات و شكاف ابعاد پنج گانه كیفیت خدمات ارائه شده

P_Value     شكافانتظاراتادراكاتابعاد

1/640/001-5/186/83ملموسات

1/690/001-5/046/73اطمینان

1/580/001-5/046/63پاسخگويی

1/670/001-5/106/78تضمین

1/660/001-4/976/63همدلی

1/650/001-5/066/72كیفیت كلی
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طبق جدول شماره 2 بر اساس آزمون t زوجی، در همه ابعاد 
بیشترين  بود.  باالتر  آن ها  ادراكات  از  مراجعین  انتظارات  كیفیت 
كمترين  و   )5/47( ملموسات  بعد  به  مربوط  ادراكات  میانگین 
همچنین  بود.   )4/84  ( همدلی  بعد  به  مربوط  ادراكات  میانگین 
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بیشترين نمره انتظارات در بعد ملموسات )6/84( و كمترين نمره 
و  بیشترين  شد.  مشاهده   )6/57( پاسخگويی  بعد  در  انتظارات 
اطمینان )1/69-( و  ابعاد  ترتیب در  به  نیز  نمره شكاف  كمترين 

پاسخگويی )1/58-( بود.

جدول 2. میانگین نمرات ادراكات، انتظارات و شكاف كیفیت در هر يک از موارد مربوط به ابعاد كیفیت خدمات

شكافانتظاراتادراكاتگويه های كیفیت

ملموسات
تجهیزات و وسايل به روز و مدرن

امكانات فیزيكی جذاب و قابل توجه
 ظاهر آراسته و مرتب كاركنان               

 تناسب محیط فیزيكی و خدمات                                  

5/47

5/10

5/18

4/97

6/84

6/82

6/84

6/81

-1/36

-1/71

-1/65

-1/84

اطمینان  

ارائه خدمات در زمان وعده داده شده توسط كاركنان

عالقه مندی به حل مشكالت مراجعین

قابل اعتماد بودن مركز  

ارائه خدمات مطابق تعهدات داده شده  

نگهداری و ثبت سوابق و پرونده مراجعین     

5/03

5/07

5/13

5/07

4/89

6/74

6/77

6/82

6/63

6/70

-1/70

-1/69

-1/68

-1/56

-1/80

پاسخگويی 

اعالم زمان دقیق انجام خدمت به مراجعین

انجام خدمات سريع و بدون معطلی   

تمايل كاركنان براي كمک به مراجعین

در دسترس بودن كاركنان به هنگام نیاز

5/12

5/11

5/06

4/87

6/57

6/61

6/67

6/66

-1/44

-1/49

-1/60

-1/78

تضمین

 ايجاد حس اطمینان در مراجعین  

احساس امنیت و آرامش در تعامل با كاركنان

رفتار مودبانه و دوستانه كاركنان

حمايت كاركنان از طرف مركز در انجام كار

4/98

5/16

5/27

5/00

6/72

6/76

6/80

6/82

-1/74

-1/59

-1/52

-1/82

همدلی
توجه ويژه و فردی به هريک از مراجعین 

عالقه قلبی كاركنان نسبت به مراجعین 
درک نیازهاي خاص مراجعین از سوي كاركنان  

در نظر داشتن  بهترين منافع برای مراجعه كنندگان    
مناسب بودن ساعت فعالیت و زمان مراجعه به مركز              

4/93

5/00

5/05

5/01

4/84

6/59

6/60

6/67

6/65

6/64

-1/65

-1/59

-1/62

-1/63

-1/79
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با استفاده از آنالیز واريانس و آزمون t مستقل، میانگین شكاف 
كیفیت خدمات در متغیرهای سن، سطح تحصیالت و شغل تفاوت 
بیشترين شكاف كیفیت  معنی دار آماری داشته اند )p>0/05(. كه 

در افراد زير 20 سال، دارای ديپلم و شاغل بود. همچنین میانگین 
شكاف در متغیرهای تعداد فرزندان)p=0/231( و وضعیت تاهل 

تفاوت معنی دار آماری نداشته اند )p=0/627(  )جدول3(.

جدول 3. مقايسه میانگین ادراكات و انتظارات نمونه های مورد مطالعه بر حسب ويژگی های دموگرافیک

متغیر های دموگرافیک
انتظاراتادراكات

P_Valueشكاف كیفیت
انحراف میانگین

انحراف میانگینمعیار
معیار

سن)سال(                 20 ≤
30-21                             
40-31                             
50-41                              
 ≤51                              

4/87
5/02
5/09
4/97
5/16

0/99
0/92
0/84
0/90
1/06

6/82
6/70
6/74
6/75
6/66

0/42
0/53
0/43
0/44
0/34

-1/95
-1/68
-1/65
-1/77
-1/49

0/001

سطح تحصیالت         بی سواد
                            زير ديپلم
                              ديپلم

                           دانشگاهی

5/26
5/09
4/85
5/10

0/90
0/89
1/03
0/87

6/71
6/75
6/68
6/67

0/38
0/43
0/49
0/51

-1/44
-1/65
-1/83
-1/57

0/000

وضعیت تاهل               متاهل
                               مطلقه
                                 بیوه

5/07
4/63
4/90

0/91
1/84
1/43

6/72
6/55
6/47

0/45
0/48
0/42

-1/65
-1/91
-1/56

0/672

شغل                         خانه دار
                              شاغل

5/10
4/85

0/90
1/04

6/71
6/73

0/47
0/39

-1/61
-1/87

0/003

تعداد فرزند                 بدون فرزند
1                             

4-2                            
                            5 يا بیشتر

5/00
4/99
5/13
5/05

0/90
0/94
0/86
1/15

6/75
6/69
6/73
6/72

0/47
0/54
0/40
0/33

-1/74
-1/70
-1/60
-1/67

0/231

بحث:
بر اساس يافته های  اين مطالعه، در همه ابعاد كیفیت خدمات 
نشدن  برآورده  نشان دهنده  كه  داشت  وجود  منفی  شكاف 
محبی  مطالعات  است.  شده  ارائه  از خدمات  مراجعین  انتظارات 
فر و همكاران )26(، طبیبی و همكاران)27(، جناآبادی)28(، رنجبر)29(، 
وجود  حیث  از   )31( همكاران  و  باركر  و  همكاران)30(  و  هوسین 

شكاف منفی كیفیت با مطالعه حاضر همسو هستند.

اطمینان  بعد  در  كیفیت  شكاف  بیشترين  حاضر  مطالعه  در 
شكل  به  خدمات  انجام  اطمینان  قابلیت  از  منظور  شد.  مشاهده 
شغلی  و  محمدی  مطالعه  در  است.  تعهدات  به  عمل  و  مطمئن 
زاهدان  در   )2015( همكاران  و  طباطبايی  و  زنجان  در   )1387(
همانند مطالعه حاضر بیشترين شكاف كیفیت در بعد اطمینان به 
دست آمد)32،33(. به اين معنی كه كاركنان در انجام درست كارها و 
برخورداري از دانش كافي و به روز نتوانسته اند انتظارات مراجعین 
كنند. در مطالعه طراحی و همكاران)1391( در خرم  برآورده  را 

آباد و جناآبادی و همكاران )1390( در زاهدان كمترين شكاف 
وجود  با  ديگر  به عبارت  شد)28،34(.  ديده  اطمینان  بعد  در  كیفیت 
شكاف كیفیت كاركنان در عمل به تعهدات خود نسبتا خوب عمل 

كردند كه با نتايج مطالعه حاضر تناقض دارد.

در مطالعه حاضر كمترين شكاف كیفیت در بعد پاسخگويی 
ديده شد. منظور از پاسخگويی تمايل به همكاری و پاسخگويی به 
مراجعین است. در مطالعه زان )Zun(و همكاران)2018( در مالزی 
و محبی فر و همكاران )1391( در قزوين كمترين شكاف كیفیت 
)26،35(. به اين معنی كه گیرندگان  در بعد پاسخگويی مشاهده شد 
خدمات از پاسخگويی و همكاری ارائه دهندگان خدمات نسبت به 
ديگر ابعاد رضايت بیشتری داشتند كه نتايج اين مطالعات با مطالعه 
حاضر همسو می باشد. در مطالعه باستانی و همكاران )1395( در 
شیراز و حق شناس و همكاران )1396( در تهران بیشترين شكاف 
كیفیت در بعد پاسخگويی مشاهده شد )36،37( كه نتايج اين مطالعات 
با مطالعه حاضر همخوانی ندارد. علت عدم همخوانی آن است كه 
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كاركنان به هنگام نیاز در دسترس نبودند و به مشكالت مراجعین 
رسیدگی نكردند.

منظور از بعد ملموسات محیط فیزيكی، تسهیالت، تجهیزات 
و ظاهر كاركنان است. در مطالعه غالمی و همكاران)1390( در 
نیشابور و علیايی و همكاران )2016( در اصفهان بیشترين شكاف 
كیفیت در بعد ملموسات ديده شد)18،38( و بیان گر اين است كه از 
لحاظ تجهیزات، امكانات و محیط فیزيكی انتظارات آن ها برآورده 
نشده است كه با مطالعه حاضر همخوانی ندارد. در مطالعه روحی 
و همكاران )1390( در گرگان و شريفی راد و همكاران )1391( 
در اصفهان بر خالف مطالعه حاضر كمترين شكاف كیفیت مربوط 
كاركنان و  ملموسات، شامل وجود تسهیالت، تجهیزات،  بعد  به 
راه های ارتباطی مناسب بود)23،25( كه نشان دهنده توجه بیشتر مدير 
مراكز  تجهیزات  و  تسهیالت  وضعیت  به  مراكز  كاركنان  اين  و 

بهداشتی در سال های اخیر می باشد. 

بیشترين  پاكستان  در   )2017( همكاران  و  شفیق  مطالعه  در 
بعد  از  منظور  شد)39(.  مشاهده  تضمین  بعد  در  كیفیت  شكاف 
در  اعتماد  حس  در ايجاد  توانايی  و  مهارت  و  دانش  تضمین 
مراجعین است به عبارتی كاركنان در ايجاد حس امنیت و آرامش 
برآورده كنند. در مطالعه كاظم  انتظارات مراجعین را  نتوانسته اند 
همكاران  و  گرجی  ابوالقاسم  و  قم  در   )1395( همكاران  و  نژاد 
)1392( در تهران بر خالف مطالعه حاضر كمترين شكاف كیفیت 
در بعد تضمین مشاهده شد)14،40( . اين نتايج حاكی از آن است كه 
ارائه دهندگان خدمات از دانش و مهارت مناسبی در القای حس 

اعتماد در گیرندگان خدمات برخوردار بودند. 

بیشترين  تهران  در   )2018( همكاران  و  دوپیكر  مطالعه  در 
بعد  از  منظور   .)41( آمد  دست  به  همدلی  بعد  در  كیفیت  شكاف 
همدلی برخورد ويژه با هر يک از مراجعین و درک آن ها می باشد. 
وجود شكاف كیفیت بیشتر در اين بعد می تواند به دلیل عدم درک 
مراجعین باشد. در مطالعه صافی و همكاران )1393( در تهران و 
غالمی و همكاران در نیشابور )1390( كمترين شكاف كیفیت در 
مطالعه حاضر  نتیجه  با  نتايج  اين  شد)38،42(.  مشاهده  همدلی  بعد 
نحوه  از  مراجعین  می تواند رضايت  تناقض  دلیل  است.  متناقض 
نیازهاي  درک  و  مناسب  برخورد  زيرا  باشد.  كاركنان  برخورد 
و  مراجعین  رضايت  جلب  در  مي تواند  گوناگون  افراد  متفاوت 

كاهش شكاف كیفیت خدمات تأثیر به سزا داشته باشد.

در مطالعه حاضر شكاف كیفیت با سن، سطح تحصیالت و 
افزايش سن،  با  ديگر  عبارت  به  داشت.  معنی داری  ارتباط  شغل 
میانگین نمره ادراكات افزايش و شكاف كیفیت كاهش و با افزايش 
سطح تحصیالت میانگین نمره ادراكات كاهش و شكاف كیفیت 
از  آگاهی  و  تحصیالت  ارتباط سطح  از  ناشی  كه  يافت  افزايش 
كیفیت استاندارد و حقوق خويش است. به لحاظ وضعیت شغلی 
در زنان شاغل میانگین نمره ادراكات كمتر، میانگین نمره انتظارات 
اجتماعی و سطح  دلیل سطح  به  كه  بود  بیشتر  كیفیت  و شكاف 
تعداد  و  كیفیت  شكاف  بین  همچنین  می باشد.  باالتر  تحصیالت 
فرزندان و وضعیت تاهل ارتباط معنی داری ديده نشد. در مطالعه 
صافی و همكاران شكاف كیفیت با سن و جنس مراجعه كنندگان 
معنی دار  آن ها  تحصیالت  سطح  با  و  نداشت  معنی داری  ارتباط 
بود)42( كه از نظر میزان تحصیالت با مطالعه حاضر همسو بود. در 

مطالعه آقاماليی و همكاران)1387( در مراكز بهداشتی بندرعباس، 
شكاف كیفیت با هیچ يک از متغیرهای سن، سطح سواد و شغل 
ارتباط معنی داری نداشت )43( كه با مطالعه حاضر متناقض است. 
در مطالعه  ايوبیان و همكاران )1394( شكاف كیفیت در هیچ كدام 
تفاوت  آماری  نظر  از  مطالعه  مورد  متغیرهای  برحسب  ابعاد  از 
معنی داری نداشت)44( نتايج اين مطالعه با مطالعه حاضر همخوانی 

ندارد. 

ابعاد مورد بررسی كیفیت شكاف  در مطالعه حاضر در همه 
با  ادراكات مراجعین  ابعاد  از  منفی وجود داشت و در هیچ يک 
انتظارات آن ها مطابقت نداشت به اين معنی كه در پنج بعد كیفیت 
انتظارات  و  بود  بیشتر  ادراكات  از  انتظارات  میانگین  خدمات 
مراجعین برآورده نشده بود. از محدوديت های  اين مطالعه نداشتن 
سواد خواندن و نوشتن و عدم صحت پاسخ به سواالت پرسشنامه 

می باشد.

نتیجه گیری:
خدمات  كیفیت  ابعاد  تمام  در  داد  نشان  مطالعه  نتايج  اين   
سطح  خدمات  كیفیت  بعد  پنج  در  و  دارد  وجود  منفی  شكاف 
انتظارات مراجعین از سطح ادراكات آن ها باالتر بود. از آن جايی كه 
در پژوهش حاضر نمره شكاف كیفیت در ابعاد مختلف نزديک به 
هم می باشد، میزان شكاف كیفیت می تواند راهنمايی برای الويت 
بندی حل مشكالت باشد كه برای بهبود كیفیت خدمات و ارتقای 

سطح سالمت، تالش هر چه بیشتر مديران را می طلبد.

و  بهداشت  حوزه  سیاستگذاران  و  مديران  می شود  پیشنهاد 
درمان به نظرات و شكايات مراجعین توجه نمايند، ضمن دسترسی 
اداری  ساعات  همه  در  ارائه خدمات  نیاز،  مواقع  در  كاركنان  به 
انجام شود، نظم، ترتیب و پاكیزگی محیط فیزيكی رعايت گردد، 
به روز و مدرن شود، كاركنان  وسايل و تجهیزات مورد استفاده 
ضمن رعايت ادب و احترام با گشاده رويی با مراجعین برخورد 

كنند و به حل مسائل و مشكالت گیرندگان عالقه نشان دهند.

کاربرد یافته های پژوهش در بالین:
از يافته های  اين پژوهش می توان جهت ارائه پیشنهاد برای 
با  گردد.  استفاده  جامع سالمت  مراكز  در  مامايی  خدمات  بهبود 
در  را  تاثیر  بیشترين  خدمات  گیرندگان  نظرات  به   اين كه  توجه 
بهبود كیفیت دارد انتظار می رود كاركنان مراكز جامع سالمت به 
نظرات و پیشنهادات مراجعین بیشتر توجه نمايند و جهت اصالح 
امور، مسائل و مشكالت محیط كار از آن ها استفاده كنند، در جهت 
اطالعات  و  آموزش  زيرا  بردارند  گام  خود  دانش  و  علم  ارتقاء 
مهم  عوامل  از  خدمات  دريافت كنندگان  مشكالت  با  رابطه  در 
رضايت مندی محسوب می شود. كاركنان به مراجعین عالقه نشان 

دهند و نیازهای آنان را درک نمايند. 

تشکر و قدردانی: 
ارشد  كارشناسی  پايان نامه  از  برگرفته  حاضر  مطالعه 
IR.MUK. اخالق  كد  با  كردستان  پزشكی  علوم  دانشگاه 
كه  افرادي  تمامي  از  به دين وسیله  می باشد.   REC.1396.325
در انجام اين پژوهش به ما ياري رساندند، بسیار تشكر و قدرداني 

مي كنیم. 
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