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بسمھ تعالی
درماني قزوین -پزشكي و خدمات بھداشتيدانشگاه علوم 

یمعاونت پژوھش
  دانشکده بهداشت

  تحقیقاتیگزارش نهایی طرح 

  

  

  

  عنوان طرح

  

ه دهندگان و تعیین معیارهاي کیفیت در خدمات بیمارستانی و بررسی میزان توافق از دیدگاه ارائ

92/91گیرندگان خدمات در ایران :

  

مجریان:مجري/  ونام خانوادگی نام

  فریبا زاهدي فر -دکتر امیر پاکپور -محمد ذکریا کیایی  -الناز قناتی - دکتر رفعت محبی فر

  همکاران:

  مهسا محسنی، زهرا تقوایی، صفیه امیریان، علی اکبر آزادي
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  چکیده:

شدهارائهخدماتکهايگونهاست بهسالمتیبرآیندهايمطلوبترینبهیابیدستمیزانبهداشتی،خدماتکیفیتزمینه/هدف:

بنابراین ارزیابی کیفیت می تواند به عنوان منبع مهمی از اطالعات براي شناخت مشکالت و برنامه .باشدصرفهبهوکارااثربخش،

  .هاي مطلوب در زمینه ي ارائه خدمات درمانی باشد

در خدمات بیمارستانی و میزان توافق دیدگاه ارائه دهندگان و گیرندگان  مقطعی معیارهاي کیفیت -فی مطالعه توصیدراین :روش

مورد بررسی قرار گرفت. نفر   1485کشور ایران در بین  استان 4در  نمونه گیري چند مرحله ايخدمات در ایران با استفاده ازروش 

از طریق آنالیز محتوایی با  )Content Validityکه محتواي پرسشنامه( ودابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته ایی ب

و آیتم هایی با سطح معناداري وبا استفاده از جدول الوشه تفسیر گردیده CVRاستفاده از شاخص نسبت روائی محتوي یا 

(p<0.05 بعد  6رائه دهندگان و گیرندگان خدمات، در از دیدگاه امورد قبول قرار گرفت. با استفاده  از این ابزار معیارهاي کیفیت  (

ضریب توافق دو گروه  براي تعیین chi-  squareاز آزمون هاي توصیفی و آزمون تحلیل اطالعات برايمورد بررسی قرار گرفتند. 

  استفاده گردید.

اطالعات و ارتباطات و ،تجهیزات،بعد نیروي انسانی6در معیارهاي کیفیت دیدگاه ارائه دهندگان و گیرندگان خدماتازیافته ها:

. تقسیم بندي گردیدندمدیریت و هماهنگی سیستم مراقبت،احترام به ارزشها و حمایت عاطفی،دسترسی به خدمات و مراقبتآموزش

همچنین با  ت.با توجه به نتایج مطالعه بیشترین درصد توافق ابعاد شش گانه میان دوگروه در الویت اول ودر بعد نیروي انسانی بوده اس

نوع انتخاب گیرندگان خدمات در ابعاد شش گانه پرداخته به بررسی تاثیر سطح تحصیالت و chi-squareه ازآزمون آماري استفاد

  ).p>.0.05(شد که نتایج نشان دادکه اختالف معناداري دراین زمینه وجود نداشت 

شرکتخدماتدربارهخواهندمیکهزمانیباشد. مشتریانمیبهترخدمتارائهنیازپیشمشتري،انتظاراتدركنتیجه گیري:

ايپدیدهبلکهنیستبعديتکپدیدهیککیفیتدیگر،سويازکنند.میمقایسههمباراانتظاراتشانوادراکاتنمایند،قضاوت

نتایج بیانگر این می باشد که .اشدبنمیممکنکیفیتمهمابعادشناساییبدونخدمات،کیفیتبهدستیابیبنابرایناست.بعديچند

ارزیابی مدیریت کیفیت منبع مهمی از اطالعات براي شناخت مشکالت و برنامه هاي مطلوب در زمینه ي ارائه ي خدمات درمانی 

  .باشدمی موثر 

  ، خدمات بیمارستانیخدمت ارائه دهندگان و گیرندگان،هاي کیفیت معیارکلید واژه ها:

  

  

  

  

  

  

  


