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Abstract
Background and Objectives: In order to provide better services in
physiotherapy centers, factors such as awareness of perception and
expectations of service recipients, determination of the gap between
these two categories, plays a very important role. This study was
conducted with the objective of evaluating the quality of physiotherapy
services provided in public and private physiotherapy centers of
Zahedan city using SERVQUAL model.
Methods: In this analytical cross-sectional study, 480 individuals
referred to public and private physiotherapy clinics of Zahedan city in
2015, were selected using stratified random sampling method. Data
were collected using SERVQUAL standard questionnaie. Data were
analyzed by Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, and Spearman
correlation coefficient tests.
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Results: There was a negative quality gap in all five dimensions of
quality of services (including tangibility, reliability, responsiveness,
assurance and empathy) provided in both public and private centers.
The highest mean quality gap in public clinic was in the tangibility or
physical domain (-0.53±0.36) and in private clinic was in empathy
domain (-0.47±0.39), and the lowest mean quality gap in both public
and private clinics, was in assurance domain. There was no sinnificant
relationship between age, sex, and education level with quality gap in
both public and private clinics (p>0.05).
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Conclusion: The clients’ expectations in all domains of quality of
services was higher than their perceptions. Therefore, it is required to
improve quality of services in all domains both private and public
physiotherapy clinic.
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مقایسهشکافکیفیتخدماتفیزیوتراپیدرمراکزدولتیوخصوصیشهرزاهدانبا
استفادهازمدلسروکوال 
4

احمدرضاعسگریآشتیانی،*1حسینانصاری،2علیکبریایی،3بهارهخدادادی
1گروه فیزیوتراپی ،دانشکده توانبخشی،

چکیده 

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان،

زمینه و هدف :بهمنظور ارائه بهتر خدمات در مراکز فیزیوتراپی ،عواملی همچون آگاهی از

ایران.

ادراک و انتظارات دریافتکنندگان خدمات این مراکز و تعیین شکاف موجود بین این دو مقوله،

2گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده

نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند .این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت خدمات فیزیوتراپی ارائهشده

بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،

در مراکز فیزیوتراپی دولتی و خصوصی شهر زاهدان با استفاده از مدل سروکوال انجام شد.

زاهدان ،ایران.

روشبررسی:در این مطالعه توصیفی – تحلیلی مقطعی 480 ،نفر از مراجعین به کلینیکهای

3گروه بهداشت عمومی ،دانشکده

فیزیوتراپی دولتی و خصوصی شهر زاهدان در سال  ،1394با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای

بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان،

و تصادفی ،انتخاب و بررسی شدند .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه استاندارد سروکوال

کاشان ،ایران
.
4

دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم

پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران.


کیفیت وجود داشت .بیشترین میانگین شکاف کیفیت در کلینیکهای دولتی در بُعد ملموس یا
فیزیکی ( )-/53±0/36و در کلینیکهای خصوصی در بُعد همدلی ( ،)-/47±0/39و کمترین
نویسنده مسئول مکاتبات:

احمدرضا عسگری آشتیانی ،گروه
فیزیوتراپی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه
علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران؛




یافتهها :در تمامی ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات ارائهشده (شامل ابعاد ملموس یا فیزیکی،




*



همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.
قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ،تضمین و همدلی) در هر دو مراکز خصوصی و دولتی ،شکاف منفی





استفاده گردید .دادهها به کمک آزمونهای ویلکاکسون ،منویتنی ،کروسکال والیس و ضریب

آدرس پست الکترونیکی:
ahmadaskary@gmail.com
تاریخ دریافت95/5/25 :

میانگین شکاف کیفیت در کلینیکهای دولتی و خصوصی در بُعد تضمین بود .بین سن ،جنس و
میزان تحصیالت مراجعین با شکاف کیفیت در هر دو کلینیک دولتی و خصوصی ،رابطه
معنیداری مشاهده نشد (.)p>0/05
نتیجهگیری :انتظارات مراجعین در تمامی ابعاد کیفیت ارائه خدمات ،باالتر از ادراکات آنها بود.

بنابراین ،نیاز است کیفیت ارائه خدمات در هر دو مراکز دولتی و خصوصی در تمام ابعاد بهبود
یابد.
کلیدواژهها :کیفیت مراقبت بهداشتی؛ فیزیوتراپی؛ سروکوال؛ زاهدان ،ایران.


تاریخ پذیرش95/8/22 :

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Asgari Ashtiani AR, Ansari H, Kabriei A, Khodadai B .Comparison of quality
gap of physiotherapy services in public and private centers in
Zahedan city using SERVQUAL model (Iran).
]Qom Univ Med Sci J 2018;11(10):77-87. [Full Text in Persian
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مقایسه شکاف کیفیت خدمات فیزیوتراپی در مراکز دولتی و خصوصی شهر زاهدان ...

مقدمه
...

احمدرضا عسگری آشتیانی و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکارانکیفیت خدمت را از نظر مشتری ارزیابی میکند .این ابزار در

توجه به کیفیت کاال ،از مهمترین نکاتی است که جامعه جهانی

ادبیات کیفیت با نام  SERVQUALمصطلح شده است .درجه

در عصر ما به آنها اولویت خاصی بخشیده است .خدمات پایینتر

تفاوت بین انتظارها و ادراک مشتری از خدمت ارائهشده را

از حد انتظار موجب میشود تا بهرهگیران از خدمات ،روزبهروز

شکاف کیفیت خدمت مینامند ( . )8با تعیین شکاف بین ادراکات

اعتبار و اعتماد کمتری نسبت به ارائهدهندگان این خدمات پیدا

و انتظارات مشتریان ،میتوان فرآیند ارائه خدمات را بهبود بخشید

کنند ( .)1هرچند که موضوع کیفیت بهطور گستردهای در

و رضایت مشتری را تأمین کرد ،همچنین با ارزیابی میزان

زمینههای تولیدی و صنعتی مورد توجه واقع شده ،ولی در بخش

اثربخشی این خدمات ،از کیفیت ارائه این خدمات مطمئن شد

خدمات کمتر به این موضوع پرداخته شده است .نگرشهای

( .)8در ارتباط با مطالعات صورتگرفته در این زمینه میتوان به

سنتی ،کیفیت را برمبنای مشخصه کاال یا خدمت تعریف میکنند،

چند مورد اشاره کرد .غالمی و همکاران در مطالعهای به بررسی

ولی براساس نگرشهای جدید ،کیفیت خواسته مشتری تعریف

شکاف کیفیت خدمات بهداشتی در مراکز بهداشتی شهر ارومیه

شده است ( Parasuraman .)2و همکاران ،کیفیت خدمت را

پرداختند ( .)9کبریایی و همکاران نیز مطالعهای را بهمنظور بررسی

"آنچه مشتریان درک کردهاند" تعریف میکنند و میگویند

شکاف کیفیت در خدمات بهداشتی در مراکز بهداشتی شهرستان

کیفیت از مقایسه انتظارات آنها از خدمتی که دریافت میکنند با

کاشان انجام دادند ( .)10طراحی و همکاران در مطالعه خود،

ادراکشان از عملکرد ارائهدهندگان خدمت نشأت میگیرد (.)3

کیفیت خدمات بهداشتی درمانی در مراکز بهداشتی درمانی شهر

نظریهپردازان آمریکایی ،چهار ویژگی را بهعنوان اصل مدیریت

خرمآباد را بررسی کردند ( .)11زارعی و همکاران نیز مطالعهای

مطلوب ذکر کردهاند؛ یکی از آنها این است که ادراکات و

با هدف ارزیابی کیفیت بر روی بیماران بیمارستانهای خصوصی

انتظارات مشتری ،اصلیترین عامل تعیینکننده کیفیت است (.)4

در ایران انجام دادند ( Campell .)12و همکاران کیفیت خدمات

 Chinو  Punدر الگویی که برای ارتقای کیفیت خدمات ارائه

بهداشتی به مراجعین مراکز بهداشتی درمانی شهر لندن را مورد

دادهاند ،کسب بازخورد از مشتریان را بهعنوان یکی از گامهای

بررسی قرار دادند ( Lim .)13و  Tangنیز ادراکات و انتظارات

اساسی آن بیان میکنند (. )5

بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی را در بیمارستانها بررسی

در بسیاری از تحقیقات انجامشده ،کیفیت خدمت از طریق مقایسه

کردند ( ،Carydis .)14مطالعهای در زمینه انتظارات و ادراکات

انتظارات و ادراکات مشتری از عملکرد خدمت ،قابلاندازهگیری

بیماران یونانی ،درخصوص کیفیت خدمات دندانپزشکی انجام داد

است .بر این اساس ،اگر ادراکات از انتظارات پیشی گیرد ،خدمت

( Mehdriz .)7و همکاران (سال  )2013در مطالعهای به بررسی

مورد نظر دارای کیفیت باالیی است و بالعکس ( .)6غالباً بین

کیفیت خدمات فیزیوتراپی در کلینیکهای فیزیوتراپی

شناخت مدیریت از ادراکات و انتظارات دریافتکنندگان خدمت

بیمارستانهای مراکز دانشگاهی کشور مالزی پرداختند (.)15

و ادراکات و انتظارات واقعی آنها تناسب وجود ندارد که این امر

در میان خدمات بازتوانی ،خدمات فیزیوتراپی به سبب تغییرات

موجب صدمه دیدن کیفیت خدمات میشود ( .)6در این راستا،

مثبت فراوان بر درمان طیف وسیعی از بیماریها ،از جایگاه

اولین گام اساسی شناخت ادراکات و انتظارات مشتری از کیفیت

ویژهای برخوردار بوده و به سبب نداشتن عوارض جانبی،

خدمت ،تعیین شکاف کیفیت خدمت و درپی آن اتخاذ

موردتوجه روزافزون است ( .)16با این وصف ،هرچه این خدمات

استراتژیهایی برای کاهش شکاف و تأمین نظر وی میباشد (.)7

کیفیت باالتری داشته باشد ،سالمت آحاد جامعه هم بهنحوی

 Parasuramanو همکاران با استفاده از پنج بُعد کیفیت خدمت

مطلوبتر تأمین میشود .لذا با توجه به اهمیت شناخت دیدگاه

(قابلیتاطمینان خدمت ،مسئولیتپذیری ،ضمانت و تضمین،

دریافتکنندگان خدمت در بهبود کیفیت خدمات فیزیوتراپی و از

همدلی ،بُعد فیزیکی و ملموس) ابزاری را توسعـه دادند کـه با آن

بین بردن یا کاهش شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب
کیفیت ،و نظـر به اینکـه در خدمـات فیزیوتراپی در سطح کشـور،
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احمدرضا عسگری آشتیانی و همکاران

مقایسه شکاف کیفیت خدمات فیزیوتراپی در مراکز دولتی و خصوصی شهر زاهدان ...

تبریزی و همکاران Test- Retest Reliabilityپرسشنامه فوق ،این پرسشنامه توسط
تاکنون
نسریننیز
تحقیقات اندکی صورت گرفته و در شهر زاهدان
جاوید
...
 30بیمار در دو نوبت و با فاصله  48ساعت نسبت به یکدیگر
مطالعهای در این خصوص انجام نشده است .این پژوهش با هدف
بررسی شکاف کیفیت خدمات فیزیوتراپی براساس ادراک و

تکمیل شد و ضریب آلفای کرونباخ سؤاالت %86 ،به دست آمد.

انتظار بیماران انجام گرفت.

معیارهای ورود به مطالعه شامل :هر دو جنس زن و مرد ،بیماران
سرپایی مراجعهکننده به کلینیکها و گذراندن حداقل  5جلسه از

روشبررسی

جلسات درمانی توسط بیماران بود .معیارهای خروج نیز عبارت

این مطالعه به روش توصیفی  -تحلیلی بهصورت مقطعی بر روی

بودند از :بیمارانیکه جهت تسریع بهبودی بهطور همزمان به هر دو

مراجعین به کلینیکهای فیزیوتراپی دولتی و خصوصی شهر

مرکز دولتی و غیردولتی مراجعه کرده بودند ،بیمارانیکه در

زاهدان در سال  1394انجام شد .حجم نمونه 480 ،نفر تعیین

بخشهای مختلف بیمارستانی بستری بودند و بیماران بیسوادیکه

گردید .این تعداد نمونه با توجه به مطالعه طراحی و همکاران ()11

از نظر گفتاری ،توانایی صحبت کردن نداشتند.

و امکانات تیم تحقیق انتخاب شدند .پس از تعیین حجم نمونه ،از

پرسشنامه حاوی  22سؤال بود که ابعاد ملموس یا فیزیکی،

میان  7کلینیک فیزیوتراپی دولتی و  21کلینیک فیزیوتراپی

قابلیتاطمینان و پاسخگویی هرکدام از  4سؤال تشکیل میشد و

خصوصی سطح شهر زاهدان ،به روش تصادفی ساده ،تعداد 4

دو بُعد تضمین و همدلی هرکدام 5 ،سؤال را به خود اختصاص

کلینیک دولتی و  10کلینیک خصوصی برگزیده شد (به این

میداد .سؤاالت پرسشنامه براساس مقیاس  5گزینهای بود و به

صورت که به هر کلینیک شمارهای داده شد و بهصورت

هرکدام از پاسخها ،نمره  1-5تعلق میگرفت .در بخش ادراکات،

قرعهکشی تعداد کلینیکهای مدنظر انتخاب شدند).

نمره  ،1وضعیت خیلی بد و نمره  ،5وضعیت خیلی خوب را نشان

برای هر کلینیک ،نمونهگیری به روش تصادفی ساده انجام شد

میداد و در بخش انتظارات نیز نمره  1مربوط به وضعیت خیلی

(بدین ترتیب که در هر کلینیک با توجه به فهرست کلی بیماران با

کماهمیت و نمره  5مربوط به وضعیت خیلی مهم بود .برای تعیین

استفاده از اعداد تصادفی ،نمونهگیری تصادفی ساده صورت

شکاف کیفیت ،نمره مراجعین به وضعیت موجود کیفیت خدمات

گرفت ).تعیین تعداد نمونه بهازای هر کلینیک بهصورت سهمیهای

فیزیوتراپی (ادراک آنها از کیفیت خدمات ارائهشده) ،با نمره آنها

بود؛ بهطوریکه با توجه به تجربه تعداد بیماران مراجعهکننده در

به وضعیت مطلوب کیفیت خدمات فیزیوتراپی (انتظار آنها از

زمانهای قبل ،از کلینیکهایی که مراجعین بیشتری داشتند به

کیفیت خدمات) مورد مقایسه قرار گرفت .نمره حاصل در

نسبت ،نمونههای بیشتری انتخاب شدند .در نهایت 240 ،نفر در

صورت مثبتبودن ،بیانگر این بود که خدمات فیزیوتراپی

هریک از کلینیکهای دولتی و خصوصی قرار گرفتند.

ارائهشده بیشتر از حد انتظارات مراجعین بوده و در صورت

برای جمعآوری اطالعات ،ابتدا از پرسشنامه مشخصات

منفیبودن نشان میداد خدمات فیزیوتراپی ارائهشده ،انتظارات

دموگرافیک مراجعین ،سپس از پرسشنامه استاندارد سروکوال

مراجعین را برآورده نکرده و شکاف کیفیت وجود دارد.

(دارای ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات ارائهشده شامل :ابعاد ملموس

درصورتیکه نمره حاصل برابر صفر میشد؛ بهمعنی عدم وجود

یا فیزیکی ،قابلیتاطمینان ،پاسخگویی ،تضمین و همدلی) استفاده

شکاف کیفیت و نشاندهنده در حد انتظار بودن خدمات

گردید .الزم به ذکر است بومیسازی ،اعتبارسنجی و پایایی

فیزیوتراپی ارائهشده به مراجعین بود.

پرسشنامه سروکوال در مطالعات قبلی نیز انجام شده است ()18؛ با

دادهها به کمک نرمافزار آماری  SPSSنسخه  21و با استفاده از

این حال ،بهمنظور تعیین روایی پرسشنامه ،از روش روایی محتوا

آمار توصیفی و استنباطی ،آزمونهای منویتنی ،کروسکال

استفاده شد و پرسشنامه در اختیار چند تن از صاحبنظران فن قرار

والیس ،ضریب همبستگی اسپیرمن و ویلکاکسون تجزیه و تحلیل

گرفت و با اعمال برخی اصالحات ،تأیید گردید .برای تعیین

شدند .نرمالیتی متغیرها با استفاده از آزمون کلموگروف-

پایایی و تکـرارپـذیـری در دفـعــات آزمـون

اسمیرونف مورد ارزیابی قرار گرفت .سطح معنیداری 0/05 ،در
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نسرین جاوید تبریزی و همکارانکلینیکها قرار گرفتند که ویژگیهای جمعیتشناختی آنها در

یافتهها
 ...

جدول شماره  1نشان داده شده است.

از مجموع  480بیمار مراجعهکننده به کلینیکهای فیزیوتراپی
دولـتـی و خصـوصـی شـهــر زاهـدان 240 ،بیمـار در هــریـک از

مراجعهکنندهبهکلینیکهایفیزیوتراپیدولتیوخصوصیزاهدان

جمعیتشناختیبیماران

ویژگیهای

جدولشماره:1
کلینیکفیزیوتراپیدولتی

کلینیکفیزیوتراپیخصوصی

p

33/4 ± 9/1

34/6 ± 8/9

0/478

زن

179

162

0/512

مرد

61

78

متأهل

206

217

مجرد

34

23

ابتدایی

8

7

راهنمایی و متوسطه

42

26

متغیر
سن(سال)
جنس
وضعیتتأهل


سطحتحصیالت

دیپلم

64

62

دانشگاهی

126

145

0/335
0/826

میانگین نمرات انتظار ،ادراکات و شکاف کیفیت خدمات

در بخش ادراکات نیز در کلینیکهای دولتی ،باالترین امتیاز

فیزیوتراپی در کلینیکهای دولتی و خصوصی شهر زاهدان در

مربوط به بُعد تضمین و کمترین امتیاز مربوط به بُعد ملموس یا

جدول شماره  2نشان داده شده است .بر این اساس ،انتظارات

فیزیکی بود .در کلینیکهای خصوصی ،باالترین امتیاز به بُعد

مراجعین در هر دو کلینیک در همه ابعاد ،باالتر از ادراکات آنها

تضمین و کمترین امتیاز به بُعد همدلی اختصاص داشت .پس از

بود .در کلینیکهای دولتی ،بیشترین میانگین نمره در بخش

محاسبه اختالف بین میانگین نمرات انتظارات و ادراکات؛ در همه

انتظارات مربوط به بُعد تضمین و کمترین نمره مربوط به بُعد

ابعاد کیفیت ،شکاف وجود داشت .در بخش دولتی ،بیشترین

همدلی بود .در کلینیکهای خصوصی نیز همانند کلینیکهای

میانگین نمره شکاف منفی مربوط به بُعد ملموس یا فیزیکی و

دولتی ،بیشترین میانگین نمره در بخش انتظارات به بُعد تضمین و

کمترین آن مربوط به بُعد تضمین بود .در بخش خصوصی نیز

کمترین نمره به بُعد همدلی اختصاص داشت.

بیشترین میانگین نمره شکاف منفی به بُعد همدلی و کمترین آن به
بُعد تضمین اختصاص داشت ( جدول شماره .)2

انحرافمعیارنمراتادراکات،انتظاراتوشکافکیفیتخدماتفیزیوتراپیدرکلینیکهایدولتیوخصوصیشهرزاهدان

جدولشماره:2میانگین±
ابعاد

ادراک

شکاف

انتظار

دولتی

خصوصی

*p

دولتی

خصوصی

*p

دولتی

خصوصی

*p

ملموسیافیزیکی

4/3 ±0/43

4/61 ±0/28

0/001

4/87±0/32

4/92±0/14

0/003

-/53±0/36

-/031±0/26

0/000

قابلیتاطمینان


4/6 ±0/32

4/68±0/30

0/040

4/89±0/16

4/90±0/16

0/549

-/27±0/27

-/22 ±0/24

0/032

پاسخگویی

4/7± 0/29

4/73 ±0/28

0/814

4/93 ±0/13

4/93±0/15

0/482

-/20±0/19

-/015±0/19

0/770

تضمین

4/8 ± 0/21

4/79 ±0/23

0/761

4/94 ±0/12

4/94±0/12

0/718

-/14 ±0/18

-/15 ±0/18

0/732

همدلی

4/3 ± 0/52

4/39 ±0/49

0/842

4/85±0/21

4/87±0/19

0/703

-/47 ± 0/41

-/47 ±0 /39

0/982

کیفیتکلی

4/93±0/15

4/65 ±0/15

0/001

4/89 ±0/07

4/91±0/07

0/036

-/32 ±0/14

-/26 ±0/11

0/000

ویتنیمیباشد.


شدهبراساسنتایجآزمونمن
مقادیر p
ارائه
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تبریزی و همکاراندر کلینیکهای خصوصی عبارت "توجه ویژه به هریک از
داشت که
وجود جاوید
در ...بررسی تکتک عبارات شکاف منفی کیفیت نسرین

در کلینیکهای دولتی عبارت "کلینیک با محیطی تمیز و پاکیزه"

مراجعهکنندگان" از بُعد همدلی دارای بیشترین و عبارت "دانش و

از بُعد ملموس یا فیزیکی ،حایز بیشترین و عبارت "ادب و فروتنی

مهارت کارکنان در پاسخگویی به نیازهای مراجعهکنندگان" از

کارکنان" از بُعد تضمین ،حایز کمترین میانگین شکاف کیفیت

بُعد تضمین ،دارای کمترین میانگین شکاف کیفیت بودند (جدول

بود.

شماره  3و .)4
مراتادراکات،انتظاراتوشکافکیفیتخدماتفیزیوتراپیدرهریکازعباراتابعادکیفیتدرکلینیکهایدولتیشهرزاهدان

جدولشماره:3ن
ابعادادراکانتظارشکار
ملموسیافیزیکی
کلینیکبامحیطیتمیزوپاکیزه

4/20 ± 0/85

4/88 ± 0/32

-0/68 ± 0/72

کارکنانآراستهوباظاهریتمیزومرتب

4/43 ± 0/70

4/85 ± 0/35

-0/42 ± 0/61

مناسببودنزمانصرفشدهبرایدریافتخدمات

4/53 ± 0/62

4/89 ± 0/31

-0/36 ± 0/49

یزاتووسایلروزآمدوجدید

تجه

4/20 ± 0/75

4/85 ± 0/36

-0/65 ± 0/66

انجامکارهامطابقتعهداتدادهشده

4/50 ± 0/62

4/81 ± 0/39

-0/31 ± 0/56

انجامخدمتباعالقهمندی

4/64 ±0/54

4/89 ± 0/31

-0/25 ± 0/44

انجامخدماتدراولیندفعهبهطورصحیح


4/74 ± 0/46

4/93 ± 0/25

-0/19 ± 0/39

ارائهخدماتدرزمانوعدهدادهشده

4/58 ± 0/59

4/92 ± 0/27

-0/34 ± 0/ 52

قابلیتاطمینان

پاسخگویی
نگهداریدقیقسوابقوپروندهمراجعهکنندگان


4/67 ± 0/52

4/90 ± 0/28

-0/23 ± 0/47

اعالمزماندقیقانجامخدمتبهمراجعهکنندگان


4/74 ± 0/46

4/93 ± 0/24

-0/19 ± 0/42

انجامسریعوبدونمعطلیخدمات

4/72 ± 0/49

4/94 ± 0/23

-0/22 ± 0/44

اشتیاقکارکنانبرایکمکبهمراجعهکنندگان


4/75 ±0/47

4/92 ± 0/44

-0/18 ±0/42

تضمین
دردسترسبودنکارکنانبههنگامنیازوتقاضا

4/66 ±0/53

4/92 ± 0/26

-0/26 ± 0/47

اعتمادمراجعهکنندگانبهکارکنان


4/71 ± 0/48

4/91 ± 0/29

-0/20 ± 0/44

احساسامنیتوآرامشهنگامتماسباکارکنان

4/84 ±0/53

4/93 ±0/24

-0/09 ±0/32

دانشکارکناندرپاسخگوییبهنیازهایمراجعهکنندگان


4/87 ±0/33

4/95 ± 0/19

-0/08 ± 0/28

ادبوفروتنیکارکنان

4/90 ± 0/30

4/95 ±0/40

-0/05 ± 0/25

همدلی
توجهویژهبههریکازمراجعهکنندگان


4/15 ± 0/72

4/76 ± 0/ 42

-0/61 ±0/60

مناسببودنزمانمنظورشدهبرایمراجعهبهکلینیک

4/30±0/70

4/84 ± 0/36

-0/53 ± 0/58

هاوعواطفمراجعهکنندگان


توجهخاصبهارزش

4/39 ± 0/63

4/87 ± 0/33

-0/48 ± 0/55

عالقهقلبیبهمراجعهکنندگان


4/48 ± 0/59

4/89 ± 0/31

-0/41 ± 0/53

درکنیازهایمراجعهکنندگانازسویکارکنان

4/55 ± 0/59

4/89 ± 0/ 30

-0/30 ± 0/50

انحرافمعیارمیباشد.

دادههابراساسمیانگین±
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جدولشماره:4نمراتادراکات،انتظاراتوشکافکیفیتخدماتفیزیوتراپیدرهریکازعباراتابعادکیفیت

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

...

درکلینیکهایخصوصیشهرزاهدان


ابعاد

ادراک

انتظار

شکاف

ملموسیافیزیکی
4/53 ± 0/64

4/91 ± 0/28

-0/38 ± 0/58

کارکنانآراستهوباظاهریتمیزومرتب

4/58± 0/62

4/89 ± 0/31

-0/31 ± 0/54

مناسببودنزمانصرفشدهبرایدریافتخدمات


4/60 ± 0/61

4/95 ± 0/23

-0/35 ± 0/54

تجهیزاتووسایلروزآمدوجدید

4/71 ± 0/46

4/71 ± 0/46

4/71 ± 0/46

انجامکارهامطابقتعهداتدادهشده

4/61 ± 0/55

4/85 ± 0/36

-0/22± 0/43

انجامخدمتباعالقهمندی


4/70 ±0/53

4/91 ± 0/28

-0/21 ± 0/42

انجامخدماتدراولیندفعهبهطورصحیح


4/75 ± 0/49

4/92 ± 0/27

-0/17 ± 0/41

ارائهخدماتدرزمانوعدهدادهشده

4/64 ± 0/53

4/91 ± 0/28

-0/27 ± 0/ 46

کلینیکبامحیطیتمیزوپاکیزه

قابلیتاطمینان

پاسخگویی
نگهداریدقیقسوابقوپروندهمراجعهکنندگان


4/66 ± 0/51

4/92 ± 0/27

-0/26 ± 0/47

اعالمزماندقیقانجامخدمتبهمراجعهکنندگان


4/74 ± 0/47

4/94 ± 0/23

-0/21 ± 0/43

انجامسریعوبدونمعطلیخدمات

4/75 ± 0/49

4/92± 0/27

-0/17 ± 0/44

نانبرایکمکبهمراجعهکنندگان

اشتیاقکارک

4/78 ±0/45

4/93 ± 0/24

-0/15 ±0/38

دردسترسبودنکارکنانبههنگامنیازوتقاضا

4/65 ±0/57

4/88 ± 0/32

-0/23 ± 0/47

اعتمادمراجعهکنندگانبهکارکنان


4/76 ± 0/45

4/94 ± 0/23

-0/18 ± 0/41

احساسامنیتوآرامشهنگامتماسباکارکنان

4/78 ±0/43

4/95 ±0/23

-0/17 ±0/38

گوییبهنیازهایمراجعهکنندگان

دانشکارکناندرپاسخ

4/87 ±0/33

4/95 ± 0/21

-0/08 ± 0/27

ادبوفروتنیکارکنان

4/87 ± 0/34

4/96 ±0/20

-0/09 ± 0/29

تضمین

همدلی
توجهویژهبههریکازمراجعهکنندگان


4/19 ± 0/72

4/77 ± 0/ 42

-0/58 ±0/56

مناسببودنزمانمنظورشدهبرایمراجعهبهکلینیک


4/37 ±0/64

4/87 ± 0/33

-0/50 ± 0/54

هاوعواطفمراجعهکنندگان


توجهخاصبهارزش

4/41 ± 0/61

4/87 ± 0/34

-0/46 ± 0/53

عالقهقلبیبهمراجعهکنندگان


4/47 ± 0/60

4/90 ± 0/29

-0/43 ± 0/52

نیازهایمراجعهکنندگانازسویکارکنان

درک

4/54 ± 0/61

4/91 ± 0/ 28

-0/37 ± 0/51

براساس آزمون منویتنی ،تفاوت زنان و مردان در میانگین کلی

شهر زاهدان بود .کیفیت خدمات گزارششده توسط بیماران نشان

شکاف کیفیت از لحاظ آماری معنیدار نبود .طبق آزمون

میدهد تجربیات یک فرد از خدمات بهداشتی درمانی تا چه حد

کروسکال والیس ،در بررسی تفاوت میانگین شکاف در

انتظارات او را برآورده ساخته ،که میتواند بر رضایت او تأثیر

تحصیالت مراجعین نیز اختالف معنیداری مشاهده نشد.

بگذارد (.)18

همچنین براساس ضریب همبستگی اسپیرمن ،میانگین شکاف در

براساس نتایج این پژوهش ،در تمامی ابعاد کیفیت خدمات

ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات فیزیوتراپی در سن و جنس

فیزیوتراپی و عبارات مربوط به سنجش آن ،شکاف منفی کیفیت

مراجعهکنندگان ،اختالف معنیداری را نشان نداند.

وجود داشت و در همه ابعاد کیفیت خدمات ،میانگین نمرات



انتظار باالتر از میانگین نمرات ادراک بود .شکاف منفی،

بحث

نشاندهنده این نکته است که انتظارات خدمت گیرندگان فراتر از

هدف اصلی این مطالعه ،ارزیابی انتظارات و ادراکات بیماران از

ادراکات آنها از وضعیت موجود بوده و فاصله زیادی برای

کیفیت خدمـات ارائهشـده در کلینیکهـای دولـتـی و خصـوصی

جلب رضایت مراجعین به کلینیکهای فیـزیوتـراپـی و رسیـدن بـه
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تبریزی و همکاراندر این مطالعه ،میانگین شکاف کیفیت با متغیرهای سن ،جنسیت و
ادراکات و
وضعیت مطلوب وجود دارد .هرچه شکاف بین
نسرین جاوید
...
انتظارات افراد از کیفیت خدمات فیزیوتراپی بیشتر باشد،

تحصیالت ،رابطه معنیداری را نشان نداد .در مطالعه آقامالیی در

نشان دهنده این است که کمتر به این بُعد از کیفیت خدمات توجه

مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس نیز شکاف کیفیت با هیچیک از

شده و این امر میطلبد تا برنامهریزیها بیشتر بر ابعادی متمرکز

متغیرهای سن ،سواد ،شغل و مدت استفاده از خدمات ،ارتباط

گردد که بیشترین شکاف در آنها وجود دارد .ذکر این نکته

آماری معنیداری نداشت ( .)21در مطالعه طراحی در مراکز

ضروری است که کیفیت نامطلوب در یک بُعد از کیفیت

بهداشتی درمانی خرمآباد ،میانگین شکاف کیفیت با متغیر سن

خدمات ،اثر تشدیدکنندگی دارد؛ به این معنی که موجب افت

مراجعین ،همبستگی معکوسی را نشان داد ،اما با متغیرهای جنسیت

کیفیت در سایر ابعاد از دیدگاه دریافتکننده خدمت میشود

و تحصیالت رابطه معنیداری نداشت ( .)11در پژوهش

( .)20در پژوهش حاضر ،بیشترین شکاف در کلینیکهای دولتی

 Scrimgeourو همکاران ،بیماران جوانتر ،انتظارات باالتری از

در بُعد ملموس یا فیزیکی و در کلینیکهای خصوصی در بُعد

کیفیت خدمات داشتند (.)24

همدلی مشاهده شد و مراجعین این ابعاد را مهمترین بُعد ارزیابی

مشاهده نتایج این پژوهش و مقایسه آن با سایر مطالعات مشابه،

کردند .در مطالعه کبریایی ( )10در مراکز بهداشتی شهر کاشان،

نشان میدهد شکاف کیفیت در ابعاد مختلف خدمت از

بیشترین میانگین شکاف در بُعد پاسخگویی ،مطالعه روحی در

دیدگاههای افراد و گروههای گوناگون جمعیتی و اجتماعی با

مراکز بهداشتی شهر گرگان ( )20و آقامالیی در مراکز بهداشتی

یکدیگر متفاوت است .بیشترین شکاف در کیفیت خدمات

شهر بندرعباس ( )21بُعد همدلی ،مطالعه محمدی در زنجان ()22

فیزیوتراپی ارائهشده در کلینیکهای دولتی در بُعد فیزیکی و

بُعد اطمینان ،در مطالعه طراحی و همکاران ( )11شهر خرمآباد و

ملموس بوده و بیانگر این است که مراکز دولتی به جنبههای

مطالعه زارعی ( ،)12در بُعد همدلی مشاهده شد .در تحقیقات

فیزیکی و زیرساختههای مراقبت توجه نکردهاند .محیط فیزیکی

مشابه در خارج از کشور نیز بیشترین شکاف کیفیت در

کلینیک و بیمارستانها نقش مهمی در بهبود کیفیت کلی خدمات

مطالعه  Limو  )14( Tangدر بیمارستانهای سنگاپور مربوط به

ارائهشده و ارزیابی بیشتری از کیفیت خدمات دارند ،لذا یکی از

بُعد پاسخگویی ،در مطالعه  Mikو  )23( Hazelدر بیمارستانهای

دالیل مهم انتخاب کلینیکهای خصوصی از بیماران ،محیط

اسکاتلند مربوط به بُعد اطمینان و در پژوهش )7( Karydis

جذاب و خدمات مناسب آنهاست .در سالهای اخیر نیز

درخصوص کیفیت خدمات دندانپزشکی مربوط به بُعد

کلینیکهای خصوصی عالوه بر جنبههای پزشکی روی حیطههای

پاسخگویی و سرانجام در مطالعه  ،)15( Mehdrizبیشترین شکاف

فیزیکی و محیطی ،سرمایهگذاری بیشتری کردهاند که باعث

کیفیت در بُعد ملموس عنوان شد.

برآوردهشدن انتطارات بیماران تا حد زیادی شده است .عوامل

در این مطالعه ،کمترین شکاف یا به عبارتی ،مناسبترین بُعد

فیزیکی و ملموس ،آسانترین بُعد کیفیت از نظر کنترل و مدیریت

کیفیت خدمات در هر دو کلینیکهای دولتی و خصوصی در بُعد

میباشند؛ چراکه افراد در آن دخالت ندارند .نمره پایین ادراکات

تضمین بوده است .در مطالعه کبریایی ( ،)10کمترین میانگین

و انتظارات ،همچنین شکاف باالی بُعد همدلی در کلینیکهای

شکاف در بُعد فیزیکی ،در مطالعه روحی ( )20بُعد اطمینان ،در

خصوصی فیزیوتراپی نیز نشاندهنده ضعف در ارتباطات کارکنان

مطالعه آقامالیی ( )21بُعد تضمین ،در مطالعه محمدی ( )22بُعد

و فیزیوتراپیستها با بیماران بوده که در این حوزه نیز باید

فیزیکی ،در مطالعه طراحی ( )11بُعد قابلیتاطمینان و در مطالعه

تالشهایی در جهت بهبود رفتار و ارتباطات کارکنان با بیماران

زارعی ( ،)12بیشترین شکاف مربوط به بُعد ملموس بوده است.

صورت گیرد .این یافته با نتیجه مطالعه  Huangو همکاران که در

همچنین کمترین شکاف کیفیت در مطالعه  Limو )14( Tang

آن بُعد همدلی ،بیشترین شکاف را داشت ،همسو بود ( ،)25اما با

بُعد فیزیکی ،در مطالعه  Mikو  )7( Karydis ،)23( Hazelو

مطالعه  Jabnounو  Chakerکه در آن بُعد همدلی ،کمترین

مطالعه  ،)15( Mehdrizبُعد تضمین عنوان شد.

شکاف را در بین ابعاد کیفیت خدمات داشت ،همخوانی نداشت
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مقایسه شکاف کیفیت خدمات فیزیوتراپی در مراکز دولتی و خصوصی شهر زاهدان ...

تبریزی و همکاراندر مطالعه حاضر محدودیتهایی نیز وجود داشت .ازآنجا که
تعامالت
هستندجاوید
از...آنجایی که خدمات بهطور ذاتی ،غیرقابللمس نسرین
نتایج این مطالعه براساس بررسی در کلینیکهای دولتی و
بینفردی که در طی فرآیند ارائه خدمات اتفاق میافتد ،تأثیر
مهمی بر ادراک از کیفیت خدمات دارد ( .)27براساس مطالعات

خصوصی شهر زاهدان بود ،لذا تعمیمپذیری این نتایج به همه

قبلی ،عناصر انسانی اهمیت بیشتری نسبت به عناصر غیرانسانی در

کلینیکهای دولتی و خصوصی ایران محدود میشد ،بنابراین

ادراک بیمار از کیفیت مراقبت دارند و جنبه روابط بینفردی یکی

مطالعات دیگری برای افزایش تعمیمپذیری این مطالعه باید در

از مهمترین عوامل در ادراک از کیفیت خدمت است .فیزیوتراپ

مناطق دیگر کشور انجام پذیرد؛ نکته دوم اینکه پرسشنامه

و کارکنان کلینیک باید نیازها ،خواستههای عاطفی و اجتماعی

سروکوال همه انتظارات ،ادراکات و اعتقادات بیماران را

آنها را بشناسند و به آن توجه کنند و بههنگام نیاز ،بیمار در

دربرنمیگیرد ،لذا استفاده از روشهای مطالعه کیفی در کنار

دسترس باشد.

روشهای کمّی در مطالعات بعدی ،درک بهتری از موضوع

در هر دو کلینیک خصوصی و دولتی ،بُعد تضمین کمترین

کیفیت در خدمات بهداشتی و درمانی ارائه خواهد داد؛ نکته سوم

شکاف و باالترین نمره را در ابعاد کیفیت داشت .نمره باالی

اینکه اگرچه نمونهگیری بهصورت سهمیهای صورت گرفت ،ولی

انتظارات از بُعد تضمین نیز نشان داد برای بیماران توانایی انجام

به هرحال یکی از محدودیتهای مطالعه ،عدم نمونهگیری

درست کارها ،برخورداری از دانش کافی و بهروز ،صالحیت،

تصادفی بود .لذا تعمیم نتایج با احتیاط انجام شد.

شایستگی و نحوه برخورد کارکنان اهمیت زیادی دارد .همچنین



نمره باالی ادراک در این بُعد حاکی از این بود که به اعتقاد

نتیجهگیری


بیماران ،فیزیوتراپ و کارکنان هر دو کلینیک دارای دانش کافی

پرسشنامه سروکوال بهعنوان یک ابزار استاندارد اندازهگیری

برای کمک به بیماران بودهاند و برخورد آنها نیز مؤدبانه و

کیفیت ،در محیطهای بهداشتی و درمانی (بهخصوص در

محترمانه بوده؛ بهطوریکه در بیماران احساس امنیت و

کلینیکهای فیزیوتراپی) دارای روایی و پایایی است .وجود

اطمینانخاطر ایجاد کرده است .این یافته با نتایج مطالعات پیشین

شکاف در هر  22گویه و  5بُعد کیفیت نشان میدهد انتظارات

در این زمینه همسو میباشد ( .)22،20( )15،14بنابراین الزم است

مراجعین در تمامی ابعاد کیفیت ارائه خدمات ،باالتر از ادراکات

مدیران برای تدوین برنامه ارتقای کیفیت در سازمان تحت امر

آنها بوده و نیاز است کیفیت ارائه خدمات در هر دو مراکز دولتی

خود ،بهعنوان اولین گام اساسی چنین پژوهشهایی را انجام دهند.

و خصوصی در تمام ابعاد بهبود یابد.

از طرف دیگر ،در مطالعات انجامشده ،یکی از موانع عمده اجرای
برنامههای بهبود کیفیت خدمات ،کمبود منابع ذکر شده است

تشکروقدردانی

( .)28لذا انجام چنین پژوهشهایی در مورد کیفیت خدمات،

نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از معاونت پژوهشی

مدیریت را قادر خواهد ساخت تا عالوه بر جلوگیری از افت

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که منابع مالی این طرح پژوهشی

کیفیت ،منابع مالی محدود در دسترس را بهگونهای اختصاص دهد

(طرح شماره  )7380را تأمین کردند ،همچنین از همکاران

که عملکرد سازمان در حوزههایی که بیشترین اثر را در ادراکات

فیزیوتراپیست کلینیکهای دولتی ،خصوصی شهر زاهدان و

و انتظارات مشتری از کیفیت خدمات دارند ،بهبود بخشد.

تمامی بیماران و افرادیکه ما را در انجام این پژوهش یاری دادند،
تشکر و قدردانی نمایند.
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