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جمهوري اسالمی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مرکز مطالعات و محاسبات بیمه اي

کاربرديهعنوان مطالع

کل بیمه سالمت قرارداد ادارهپیشخوان طرفشدگان از عملکرد دفاتروضعیت رضایت بیمهبررسی 

با استفاده از مدل سروکوالگیالناستان 

کنندهمطالعه

نهمهري زنگ

همکاران

)مدیرکل بیمه سالمت استان گیالن( جناب آقاي دکتر علی اکبري 

)معاون بیمه خدمات سالمت استان گیالن ( جناب آقاي دکتر سعید مهدي پور 

)کارشناس نظارت و ارزشیابی استان گیالن( سرکارخانم سیده پروانه احمدي 
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، جناب آقاي ) دبیرمحترم پژوهش استان کرمانشاه (اصغر فالحی علیقايجناب آازبرخود واجب می دانم که

و ) استان کردستان و کارشناس ناظر مطالعه اداره بیمه گريدرآمدکارشناس مسئول محترم (کوروش فالحی 

دراجراي این که )عضو هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن( جناب آقاي دکترمحمدرضا امینیان 

سا و کارکنان محترم ادارات بیمه وهش از حمایت هاي خوب و شایسته شان بهره مند شده ام و همچنین از  رپژو

. سپاسگزاري نمایم ي استان گیالنشهرستانهادرو کارکنان محترم دفاتر پیشخوانسالمت
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:هاي کلیديواژه

گیالنبیمه سالمت،دفاتر پیشخوان،سروکوال،شدهرضایت بیمه
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مقدمه   -

. نیاز به مدیریت کیفیت فراگیر در این بخش بیش از پیش مطرح گردید،وزه ي تجاري و اقتصادي بخش خدماتهمزمان با گسترش ح

وابستگی کیفیت را به موارد ،تفکیک ناپذیري خدمت از خدمت دهنده و زمان و مکان ارائه آن،هرچند موانعی چون فناپذیر بودن خدمت

ولیکن تالش هاي دانشمندانی چون پاراسورامان و زیت هامل در . ن بسیار پیچیده تر می شودنسبی و مبهم بیشتر و بنابراین اندازه گیري آ

داریوش فرید و (راه را براي اندازه گیري کیفیت در سازمان هاي خدماتی هموار ساخت،شناسایی و معرفی ابعاد و مولفه هاي کیفی

ن هاي دولتی به بخش خصوصی و دفاتر پیشخوان دولت با هدف کاهش واگذاري خدمات قابل ارائه سازما،از طرف دیگر). 1388،همکاران

در این راستا دفاتر پیشخوان باید وظایف خود را به . تصدي ها و توسعه مشارکت مردم و تسهیل در امور جاري سازمان ها شکل گرفته است
.درستی انجام دهند تا بتوانند به اهداف خود برسند

ر سنجش عملکرد سازمان هاي خدماتی از سنجش فرایند گرا و درون محور به ارزیابی هاي ستاده محور با عنایت به جهش صورت گرفته د

که همه ... وEFQM1،SERVQUAL2،سرپروف،استفاده از تکنیک هاي نوین سنجش کیفیت خدمات از قبیل مدل کانو،و مشتري گرا

دفاتر پیشخوان می تواند به ارتقاي سطح کیفیت خدمات آن ها کمک می باشد در )مدیریت کیفیت جامع(TQM3آن ها در برگیرنده فلسفه 

مدل ،یکی از کاربردي ترین روش هاي اندازه گیري و تجزیه و تحلیل کیفیت در بخش خدمات،در میان مدل هاي مذکور. شایانی نماید

کیفیت سازمان مورد نظر در ابعاد گوناگون سروکوال است که به دلیل امکان تعمیم نتایج آن به سازمان هاي مختلف و زمینه سازي بررسی

می تواند زمینه هاي به چالش کشیدن مسائل و مشکالت موجود دفاتر پیشخوان دولت را ،و نیز امکان مقایسه ي وضعیت موجود و مطلوب

.فراهم ساخته و به گسترش عملکرد کیفی آن ها کمک نماید

به رتبه بندي دفاتر پیشخوان بر اساس نتایج ،بندي آن ها بر اساس شکاف کیفیت خدماتعالوه بر آزمون فرضیه ها و رتبه ،در این مطالعه

.پژوهش می پردازد

بیان مسأله -1-2

امروزه ارزش . بر رفتار وي اثر گذارد،از دیدگاه نوین مشتري به کسی اطالق می شود که سازمان مایل است با ارزشهایی که می آفریند

منظور از ارزش آن چیزي است که مشکلی را . هت تاثیر گذاري بر رفتار وي از اهمیت باالیی برخوردار شده استآفرینی براي مشتري در ج

سازمان ها ،مشتریان بقاي سازمان را رقم می زنند،اکنون که در دنیاي اقتصاد جهانی. از مشتري بر طرف نماید و نیازي را برآورده سازد

آنها باید همه فعالیت ها و توانمندي هاي خود را متوجه رضایت مشتري . استه هاي آنان بی تفاوت باشنددیگر نمی توانند به انتظارات و خو

1 European Foundation for Qualiaty Management
2 Service Quality
3 Total Q Uuality Management
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ایجاد ارزش هاي مشتري پسند ،بنابراین اولین اصل در دنیاي کسب و کار امروزي. زیرا تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند،کنند

منبع مهم جلب ،زیرا شهرت و اعتبار آنها از سوي دیگران،ان خدمات عمومی بسیار مهم استاین امر به ویژه براي ارایه دهندگ،می باشد

نوعی بیمه در برابر اشتباه هاي احتمالی سازمان است که در نتیجه تغییرات مرتبط با تولید ،رضایت باالي مشتري. اعتماد عمومی است

زیرا به دلیل تجربه هاي ،مواجهه با چنین موقعیت هایی اغماض بیشتري دارندمشتریان دایمی در . وقوع آنها اجتناب ناپذیر است،خدمات

.اشتباه هاي اندك سازمان را نادیده می گیرند،خوشایند قبلی

ها و از دیدگاه نوین نیازهاي مشتریان به عنوان اولین گام در جهت موفقیت براي سبقت گرفتن از رقبا و جلب رضایت بیشتر شناخت اولویت
ها و تمایالت مشتریانش را به خوبی شناسایی کند، محکوم به ان است و چنانچه مؤسسه یا سازمانی نتواند معیارها، نیازها، خواستهمشتری

.شکست و فنا خواهد بود
رضایتمندي به عنوان شاخصی جهت بررسی کیفیت خدمات ارائه شده امروزه از اهمیت ویژه اي برخوردار است و هر سازمانی که ارائه

دهنده محصول یا خدمتی به مردم است می بایست به طور دائم نظرات مشتریان خود را به صورت بازخورد داشته باشد تا نقایص آنها 
از طرفی کیفیت خدمات، قضاوت همه جانبه مشتري درباره ماهیت برتر .مشخص شده و برنامه هاي الزم براي اصالح آن تدوین نماید

هاي برجسته آن است همچنین کیفیت خدمات را میزان سازگاري سطوح مختلف خدمت با با مزیتخدمت نسبت به خدمات مشابه 
براي شناسایی معیارهاي مناسب براي ارزیابی کیفیت خدمات، داشتن بینشی فراگیر و جامع در خصوص .کنندمشتري بیان میانتظارات

.سیستم خدمات ضروري است
ه از مهم ترین دغدغه هاي مدیران ارشد سازمان ها است،تامین انتظارات مراجعان و ایجاد افزایش رضایت مراجعان و مشتریان هموار

رضایت و خشنودي در آنان یکی از شاخص هاي ارزیابی عملکرد مدیریت و سازمان تلقی می شود لذا مدیران هوشمند همواره در تالشند تا 

سازمان هاي دولتی .سابی به سطوح باالتري از رضایت مندي بازبینی کنندضمن آگاهی از دیدگاهها و نظرات مراجعین، خود را براي دست 
این تنوع و تعدد . مجموعه اي متنوع از خدمات را به گروههاي  متعددي از شهروندان ارائه می کنند که انتظارات و توقعات متفاوتی دارند

در چنین حالتی . مورد خدمات دریافتی بسیاردشوار شودخدمات و تفاوت دیدگاههاي خدمت گیرندگان باعث می شود مصالحه و سازش در

)1380الوانی،.(رضایت و خشنودي مشتریان مسئله دشواري است که به سادگی قابل حصول نیست

از این رو بیمه سالمت جهت پویایی و توسعه سازمانی خود نیازمند اطالع و اگاهی از نیازها و انتظارات مشتریان و استفاده کنندگان از 
دمات خود است تا قادر باشد به سرعت تغییرات الزم را در جهت اهداف سازمانی و متناسب با نیازها و خواسته هاي بیمه شدگان و خ

لذا سطح باالي دقت، سرعت و بهنگام بودن داده ها و اطالعات در خصوص خواسته ها و نظرات بیمه . مراجعین در سازمان اعمال نماید
یندگی ها و دفاتر پیشخوان طرف قرارداد از کیفیت خدمات باید از اولویت هاي کاري در بخش بیمه گري و درآمد شدگان و مراجعین به نما

.سازمان باشد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


13

ضرورت مطالعه-1-3

در راستاي قانون کاهش تصدي ها، تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و وقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران44با استناد به اصل 
بیمه 1533784با جمعیتی بالغ بر گیالنودن زمینه توسعه مشارکت موثر مردم و افزایش بهره وري، اداره کل بیمه سالمت استان فراهم نم

دفتر پیشخوان در سطح استان 73خود را به ) صدور اولیه، تعویض، تمدید، المثنی و ابطال(، فرایندهاي بیمه گري 1395پایان سال تاشده 
)دفتر پیشخوان فعال وجود دارد71در حال حاضر ( .واگذار نموده است

رضایت ارباب رجوع و بیمه شدگان و ،افزایش بهره وري،یکی از اهداف واگذاري امور به بخش خصوصی تسهیل در امور جاري سازمان

همچنین . برانگیز مطرح استلذا امروزه ارتقاء کیفیت خدمات به عنوان یک مبحث مهم و چالش. ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده می باشد
هرسازمان . با عنایت به این موضوع آنچه که بقا و پویایی سازمان را تضمین می کند توجه ویژه به نیازها و انتظارات به حق مشتریان است

یده است که بحث این امر موجب گرد. خدماتی براي امکان رقابت و گرفتن سهم بیشتر بازار ناچار به ارتقاء کیفیت خدمات خود می باشد
بیمه سالمت به . مشتري مداري و توجه به خواسته هاي مشتریان و ارائه خدمات بر حسب نیاز و ذائقه آنان در سازمان ها مطرح گردد

که در چند سال اخیر اقدام به تحت پوشش قرار دادن کلیه افراد فاقد بیمه پایه در سطح ،عنوان یک سازمان ارائه دهنده خدمات بیمه اي

گان و لذا شناسایی انتظارات بیمه شد. کشور نموده است موجب افزایش روز افزون استفاده کنندگان از خدمات بیمه درمانی شده است
و با توجه به این که . مقایسه آن با عملکرد دفاتر و تالش در جهت حذف یا کاهش این شکاف از نکات قابل توجه این مطالعه می باشد

ین واگذاري فرایندهاي بیمه گري به بخش خصوصی در این استان می گذرد تا کنون پژوهشی علمی در خصوص بیش از ده سال از اول
.برون سپاري و میزان رضایتمندي مراجعین و بیمه شدگان از  کیفیت ارایه خدمات در بخش خصوصی طرف قرار داد انجام نشده است

خشنودي در مراجعان عاملی موثر در اثربخشی سازمان ها دانسته می شود، بر عالوه بر اینکه  از دیدگاه علم مدیریت تامین رضایت و
. اساس آموزه هاي دین اسالم پاسخگوئی صحیح به مراجعان و ارباب رجوع از حقوق مردم نسبت به دولت و از اهم وظایف دولتمردان است

براي یک کارمند . یژه اي شده استو در اسالم نیز بر آن تاکید وداردتکریم و گرامی داشتن مردم در تمامی ادیان و فرهنگها جایگاه واالیی 
یا مدیر مسلمان تکریم ارباب رجوع نه بخاطر دستورالعمل و بخشنامه، بلکه به عنوان یک وظیفه  انسانی و دینی تلقی می شود و باعث 

بین رضایت مردم و رضایت خداوند  و بین . خشنودي خداوند خواهد شد رعایت حرمت انسان ها بنیادي ترین ارزش نظام اسالمی است
اسالمی راه خدا از میان خلق می گذرد یعنی بدون تکریم انسان در جهان بینی. تکریم انسان ها و تکریم خداوند، ارتباط مستقیم وجود دارد 

)1389رمضان پور،.(، رضایت و بندگی خداوند امکان پذیر نیستها و جلب رضایت آنها

،وضوع که توجه به نیازها و خواسته هاي مشتریان کلید بقا و پویایی سازمان ها در محیط متالطم کنونی می باشدحال دانستن این م

و این که آیا می توان با شناسایی نیازهاي مشتریان و برنامه . ضرورتی مهم براي سازمان ها و بویژه موسساتی مانند بیمه سالمت می باشد
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ضرورت مهم ،به سطح باالیی از رشد و پویایی سازمانی و رضایت مشتریان کمک کرد،ته هاي آنانریزي در جهت برآورده کردن خواس

همچنین از آنجا که یکی از مهمترین اهداف واگذاري ها رضایت بیمه شدگان می باشد ضرورت .  دیگر براي انجام این مطالعه می باشد
اصل از آن را در جهت بهبود امور و ارتقا کیفیت کار و تصمیم گیري در اختیار مهم دیگر در انجام این مطالعه در استان است تا نتایج ح

. مدیران سازمان قرار گیرد

هدف کلی و اهداف اختصاصی-1-4

:می باشداین پژوهش بر اساس بیان مسأله به شرح زیر اصلیهدف

.کل بیمه سالمت گیالنمیزان رضایت بیمه شدگان از عملکرد دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره سنجش-

.رتبه بندیدفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت گیالن بر اساس میزان جلب رضایت بیمه شدگان-

اختصاصیاهداف-1-4-1

.به تفکیک دفاتر پیشخوان طرف قرار داد) ملموس(تعیین میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در بعد موارد محسوس-1
.تعیین میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در بعد موارد اعتماد به تفکیک دفاتر پیشخوان طرف قرار داد-2
.تعیین میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگاندر بعد موارد اطمینان به تفکیک دفاتر پیشخوان طرف قرار داد-3
. راکات بیمه شدگاندر بعد موارد پاسخگویی به تفکیک دفاتر پیشخوان طرف قرار دادتعیین میزان شکاف بین انتظارات و اد-4
. تعیین میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگاندر بعد موارد همدلی به تفکیک دفاتر پیشخوان طرف قرار داد-5

مطالعهفرضیه هاي-1-5

:فرضیه اصلی

.تفاوت معنی داري وجود نداردبین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان

:فرضیه هاي فرعی
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.بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در بعد موارد محسوس تفاوت معنی داري وجود ندارد-1
.بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در بعد موارد اعتماد تفاوت معنی داري وجود ندارد.-2
..موارد اطمینان تفاوت معنی داري وجود نداردبین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در بعد -3
..بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در بعد موارد پاسخگویی تفاوت معنی داري وجود ندارد-4
.بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در بعد موارد همدلی تفاوت معنی داري وجود ندارد-5

مطالعهقلمرو-1-6

مکانیقلمرو-1-6-1

نیزتمامی صندوق هاي بیمه اي ازکلیه بیمه شدگانو،انجام گرفته استگیالنوهش در سطح اداره کل بیمه سالمت استان این پژ

. شده استنظرخواهی

زمانیقلمرو-1-6-2

. اشته است دادامه 1395ماه بهمنآغاز و تا1395ماه اردیبهشتامافعالیت اصلی آن از ،وجودداشته1394زمینه این پژوهش ازابتداي سال

موضوعیقلمرو-1-6-3

با استفاده از مدل گیالنقرارداد اداره کل بیمه سالمت استان پیشخوان طرفاین مطالعه وضعیت رضایت بیمه شدگان از عملکرد دفاتر
.بررسی و تحلیل می کندراسروکوال

تعریف واژه ها و اصطالحات -1-7

مشتريرضایت و رضایتمندي-1-7-1
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به وجود آمدن . فرد ممکن است به وجود آیدارضاء نیازي دریک نوع واکنش احساسی مثبت یا نوعی تعادل روانی است که به دنبال رضایت 

هر چقدر ارزیابی فرد مثبت ،کاري انجام شده است،این تعادل بستگی به نحوه ي ارزیابی فرد از میزان ارضاء نیازي دارد که به منظور آن

).15:صدیق اورعی(بیشتر استرضایت او،تر باشد

رضایت مشتري موجب . میزان مطلوبی است که مشتري به خاطر خصوصیات مختلف محصول کسب می کند،)بیمه شده(رضایت مشتري

،هایس و درگ(وفاداري مشتریان می گردد و در نتیجه افزایش شهرت و اعتبار سازمان و همجنین سودآوري آتی سازمان را به دنبال دارد

1998.(

مدل سروکوال-1-7-2

مدل سروکوال یکی از ). 1389،سلطان پناه و همکاران.(میالدي توسط پاراسورامان و زیت هامل ابداع گردید1988مدل سروکوال در سال 

" این مدل به مدل . مدل هایی است که از طریق تحلیل شکاف بین انتظار و ادراك مشتري سعی در سنجش میزان کیفیت خدمات دارد

. نیز معروف است" لیل شکاف تح

:که عبارتند از. این مدل کیفیت خدمات ارائه شده را از پنج بعد مورد ارزیابی قرار می دهد

.ظاهر تجهیزات و وسایل و ابزار فیزیکی موجود در محل کار و کارکنان: ملموسات-1

.مستمرتوانایی سازمان خدمت دهنده در عمل به وعده هاي خود به طور دقیق و : اعتماد-2

.تمایل و اشتیاق سازمان براي کمک به مشتریان و ارائه به موقع خدمات: پاسخگویی-3

.دانش و مهارت وشایستگی کارکنان و سازمان در القاي حس اعتماد و اطمینان به مشتري: تضمین-4

.نزدیکی و همدلی با مشتري و توجه ویژه و فردي به وي و تالش در جهت درك نیازهاي مشتري: دلسوزي-5

انتظارات مشتریان از خدمات و نیز ادراکات آن ها را مورد سنجش قرار داده و با ،)حول ابعاد پنج گانه(مولفه22مدل سروکوال بر اساس 

رهنمون ساختن سازمان به سوي تعالی عملکرد ،هدف غایی این مدل. به بررسی کیفیت خدمات می پردازد،استفاده از تحلیل شکاف ها

شکاف پنجم که فاصله ي بین ادراکات و انتظارات . نج گانه ي کیفی را در شکل گیري و ارائه خدمات نشان می دهدشکاف هاي پ. است
موسوم گردیده "شکاف کیفی"مراجعان به واحدهاي خدمت رسانی را نشان می دهد تابعی از شکاف هاي دیگر است و از این رو به 

).1388،زارع احمدآبادي و همکاران(است

پیشخوان دولت-1-7-3

به دفاتري گفته می شود که دولت ایران براي ارائه ي خدمات ،دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیردولتی یا دفتر پیشخوان

کلیه دستگاه هاي اجرایی دولتی ایران موظفند خدمات الکترونیکی خود را از راه این . الکترونیک به مردم در سطح کشور احداث کرده است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


17

یکی از دالیل تشکیل این دفاتر جلوگیري از موازي کاري دستگاه هاي . این دفاتر به دست بخش خصوصی اداره می شوند. فاتر ارائه دهندد
.ونیک بیان شده استردولتی و حرکت به سوي دولت الکت

در ایران ،هزار دفتر پیشخوان با عناوین مختلف16اما حدود ،آمار دقیقی از تعداد این دفاتر و تعداد خدماتی که ارائه می دهند وجود ندارد

امور ،امور بیمه اي. هزار واحد دیگر در شهرها قرار دارند6هزار واحد آن در روستاها و حدود 10مشغول به فعالیت هستند که نزدیک به 

رت دانشجویی، فروش بلیت و تخلفات رانندگی، گذرنامه، شارژ کارت هاي مختلف اعتباري و کاگواهی نامه،سجلی و ثبت احوال

اتوبوس هاي بین شهري، پرداخت الکترونیکی قبوض، امور مربوط به اسقاط خودرو، خدمات گمرکی، پست بانک، خدمات 

بر طبق برنامه ریز ها باید تقریبا به ازاي هر . از جمله خدمات قابل عرضه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت است... مخابراتی و 

.فتر پیشخوان با توزیع مناسب در سطح کشور ایجاد شودهزار نفر یک د20

محدودیت هاي مطالعه-1-8

.بی رغبت بودن بیمه شدگان مراجع کننده به دفاتر پپیشخوان در تکمیل پرسشنامه ها-1
.جعات مکرر گردیددشواري توزیع و جمع آوري پرسشنامه هاي دفاتر پیشخوان در شهرستان ها باعث تاخیر در جمع آوري داده ها و مرا-2
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فصل دوم

ادبیات مطالعه
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مقدمه-

، به طوري که خدمات با سرعت بسیار زیادي شده استدرچند دهه اخیر تحوالت اجتماعی و اقتصادي جهان منجر به توسعه بخش 
.هستندخدمات مشغول به کاردرصد ازحجم نیروي کار در سطح جهان دربخش 70س اطالعات موجود امروزه نزدیک به براسا

لذا امروزه ارتقاء کیفیت خدمات به عنوان یک مبحث . این موضوع نشان دهنده ي نقش و اهمیت بخش خدمات درتوسعه کشورها می باشد
خود هرسازمان خدماتی براي امکان رقابت و گرفتن سهم بیشتر بازار ناچار به ارتقاي کیفیت خدمات . مهم و چالش برانگیز مطرح است 

این امر موجب گردیده است که بحث مشتري مداري و توجه به خواسته هاي مشتریان و ارائه خدمات برحسب نیاز و ذائقه آنان . می باشد

).1389،سلطان پناه و همکاران(گردددر سازمانها مطرح

دفاتر ،رضایت و رضایتمندي، نییعمشتریان و بیمه شدگان اداره کل بیمه سالمتلذا دراین پژوهش به بررسی دوضرورت اصلی 

.پرداخته می شودهمچنین به پیشینه مطالعه ،پیشخوان طرف قرارداد سازمان بیمه سالمت و وظایف آن ها

مفهوم رضایت-2-1

لب در رضایت، نوعی تلقی وعکس العمل طبیعی فرد نسبت به دریافت آن چیزي است که انتظارش را دارد وشاید حالت اکتسابی باشد که اغ
).17:1375مهدوي ،(کنش هاي متقابل اجتماعی افرادنسبت به یکدیگر، بوقوع می پیوندد

ضوابط اخالقی ،اهداف ونتایج، التزام وتعهد و چارچوب کنش ها و (بی شک تحقق رضایت مندي ازسوي دیگر، بامسئولیت هاي اجتماعی 
).419:1373الوانی،(درارتباط است...) ایل وبرنامه ها ، ابزارها، وس(و پاسخگویی اجتماعی ) تصمیم گیریها
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رضایت مندي-2-2

. مجموعه اي از احساسات سازگار و خوشایند است که افراد به دنبال ارضاء نیازهایشان به آن می رسند، و بدین طریق قانع می گردند
لب با ارضاء نیازهاي جسمی و روحی رضایت مندي نگرش و واکنش عاطفی فرد نسبت به آن چیزي است که انتظارش را دارد، که اغ

.شخص مرتبط می باشد 

مفهوم رضایت مشتري-2-3

:هشت اصل بنیادي سرآمدي سازمان ها عبارتند از
نتیجه گرایی-

مسئولیت پذیري اجتماعی-

رهبري و ثبات هدف-

ریت مبتنی بر فرایندها و واقعیاتمدی-

توسعه و مشارکت کارکنان-

و بهبود مستمریادگیري، نوآوري -

توسعه ي شراکت ها-

) .1383نجمی وحسینی،(مشتري مداري -
براساس اصل مشتري مداري، سازمانی که می خواهد سرآمد باشد باید ارزش پایدار براي مشتري ایجاد کرده و فراتر از انتظارات او عمل 

) .1388حري وهمکاران،(اشندکند وبداند که مشتریان داوران نهایی کیفیت محصوالت وخدمات سازمان می ب
سازمان هاي سرآمد از طریق تمرکز بر انتظارات مشتریان و حفظ مشتریان، شاخص هایی چون سهم بازار، اعتماد و وفاداري مشتریان را به 

ررسی می کنند این سازمان ها پاسخگوي انتظارات مشتریان هستند و براي این منظور میزان رضایت مشتریان خود را ب. حداکثر می رسانند

.و سعی در بهبود آن دارند
به دلیل اینکه رضایت مشتري یک متغیر احساسی و نگرشی است یا به عبارت دیگر، یک متغیر غیر مشهود می باشد، تعاریف مختلفی از 

د ویژگی هاي براي مثال ژوران بیان می دارد که رضایت مشتري حالتی است که مشتري احساس می کن.رضایت مشتري ارائه شده است

نارضایتی نیز حالتی است که در آن نواقص و معایب محصول یا خدمت موجب ناراحتی، . محصول یا خدمت، منطبق بر انتظارات اوست
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درتعریفی دیگر، رضایت مشتري حالت و واکنشی درنظر گرفته می شود که مصرف کننده و مشتري از . شکایت و انتقاد مشتري می شود
.ل یا خدمت ابراز می کندمصرف یا خرید محصو

این درحالی است که لینگلفلد ، رضایت مشتري را از لحاظ روان شناختی، احساسی می داند که در نتیجه ي مقایسه ي بین محصوالت 
یف بنا بر تعر. وخدمات دریافت شده با نیازها و خواسته هاي مشتریان وانتظارات اجتماعی در رابطه با محصول یا خدمت، حاصل می شود

راپ ، رضایت مشتري یک دیدگاه فردي است که از انجام مقایسه هاي دائمی بین عملکرد واقعی سازمان و عملکرد مورد انتظار مشتري 
.ناشی می شود

بلکه به ، تاپفر ، بیان می دارد که رضایت مندي مشتري به نوع فعالیت تجاري یک سازمان یا به موقعیت سازمان در بازار بستگی ندارد
الیور ، اعتقاد دارد که رضایت مندي مشتري یا عدم رضایت او . انایی و قابلیت سازمان در تامین کیفیت مورد انتظار مشتري بستگی داردتو

برآمده از تفاوت بین انتظارات مشتري و کیفیتی است که دریافت کرده است که بر تصور از عملکرد محصول یا خدمت در مقایسه با 
).1387ملکی و دارابی،(ز خرید داشته ایم، تاکید داردانتظاراتی که قبل ا

طبق تعریف الیور رضایت مندي قضاوتی است درمورد اینکه آیا ویژگی یک محصول یا خدمت یا خود محصول یا خدمت، یک سطح لذت 
.بخش کامیابی مربوط به مصرف را فراهم کرده است یا خیر

گرفت که رضایت، احساس مثبتی است که در فرد پس ازاستفاده از کاال یا دریافت خدمت درنهایت باتوجه به تعاریف باال می توان نتیجه
اگر کاال و خدمت دریافت شده . ایجاد می شود؛ احساس مورد نظر از تقابل انتظارات مشتري و عملکرد عرضه کننده به وجود می آید

جاد می شود؛ درصورتی که سطح خدمت و کاال باالتر از سطح ازجانب مشتري هم سطح انتظارات ارزیابی شود، در او احساس رضایت ای

. انتظارات مشتري باشد، موجب ذوق زدگی می گردد و سطح پایین تر خدمت و کاال نسبت به انتظارات، منجر به نارضایتی مشتري می شود
ه به میزان فاصله ي سطح انتظارات و درجه ي رضایت، نارضایتی و ذوق زدگی افراد در هر زمان و در هر مورد، متفاوت بوده و هموار

البته محققانی چون الیور و یی، معتقدند که رضایت مشتریان مانند . عملکرد عرضه کننده در قالب کیفیت کاال و خدمات مربوط می شود

بر . می باشدداراي دو طیف مجزاي رضایت و نارضایتی ) انگیزشی–شامل دو طیف بهداشتی (تئوري دو وجهی هرزبرگ در رضایت شغلی
به عبارتی دیگر خوشنودي عبارت است از احساس مثبت . اساس این دیدگاه، عوامل موثر بر رضایت و نارضایتی عوامل متفاوتی می باشند

ناشی از تجربه ي بسیار مثبت یعنی فراهم کردن آن چیزي که حتی مشتري انتظار آن را ندارد؛ در حالی که نارضایتی، ناشی از ارائه ي 
این مدل فرض می کند که هر فرد میزان رضایتش را بر اساس یک مرجع ارزیابی می کند؛ یعنی بر اساس . از آن چیزي که باید باشدکمتر

).    Chan، 2011(استاندارد عملکردي، میزان ضرر و زیان خود را مشخص می کند

)سروکوال(مدل تحلیل شکاف -2-4
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آمار انتظارات و ،سروکوال با استفاده از رویکردي تحقیقاتی. رزیابی کمی کیفیت خدمات استرویکرد برجسته اي براي ا،مدل سروکوال

درك مخاطبان در خصوص هر یک از ابعاد پنجگانه و ویژگی آن ها را استخراج می کند که نتیجه آن شناسایی شکاف بین انتظار و ادراك 
ف دیگر با تحلیل شکاف می توان راهکارهاي کاهش شکاف و ارتقاء کیفیت که به تحلیل نتایج از یک طرف از وجود شکاف و از طر. است

).1388،داریوش فرید و همکاران(چارچوب مدل سروکوال ارائه شده است) 1(در نمودار شماره. خدمات را شناسایی کرد

)خدمت گیرنده( ارباب رجوع

5شکاف 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......…

4شکاف 3شکاف )خدمت دهنده(سازمان

1شکاف 

2شکاف 

مدل تحلیل شکاف- )1(شکل

پرسش است به ارزیابی کیفیت خدمات یک سازمان از پنج بعد مختلف 22در مدل سروکوال با به کار بردن پرسشنامه اي که متشکل از 

خدمات و ،تضمین کیفیت،میزان پاسخگویی سازمان،عرضه شدهقابلیت اطمینان خدمات ،شامل وضعیت ظاهري و تسهیالت سازمان

رضایتمندي مشتري از تفاوت میان انتظارات مشتري و استنباط او از ،از آنجا که مطابق تعریف. همدلی یا درك مشتري طراحی شده است

ی میزان انتظارات مشتري و در پرسش مذکور یک بار براي ارزیاب22هر یک از ،کیفیت محصول یا خدمت عرضه شده حاصل می شود

: پنج فاصله شناسایی می شود که عبارتند از، که در نهایتمرحله بعد براي اندازه گیري استنباط او از کیفیت خدمت به کار برده می شود

.ندانستن آنچه که مشتریان انتظارش را دارند)1
.عدم انتخاب طرح و استانداردهاي مناسب خدماتی)2

زبانی ارباب رجوع درموردارتباطات

کیفیت خدمات

خدمات مورد انتظارارباب رجوع

خدمات دریافت شده ازسوی ارباب رجوع

برداشت و درک مدیریت ازارباب 
رجوع

ارائھ خدمات ازسوی سازمانھا
ارتباطات بیرونی سازمانھا با ارباب 

رجوع

ویژگی ھای کیفی خدمات ارائھ شده 
ازسوی سازمانھا

تجربیات گذشتھ ارباب رجوع ازدریافت 
خدمات

نیازھای شخصی ارباب رجوع
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.هاي خدماتیء العدم اجراي خ)3
عدم تناسب عملکرد باتعهدات و وعده ها)4
نهایتا سنجش شکاف خدمات مورد انتظار  از خدمات ارائه شده)5

خصوصی سازي در ایران و جهان-2-5

هژیبه ویمختلف اجتماعيهادولت در عرصهتیجهان به منظور کاهش فعالياز کشورهاياریاست که در بسيابرنامه،يسازیخصوص
1970از اواسط دهۀ ،يدارهیو سرمایصنعتياز کشورهایدر برخيسازیموج اول خصوص. به اجرا گذاشته شده استيدر بخش اقتصاد

دست یهمچون، ناتوانیلیچند دهه و به دالیبود که طییهاکاهش نقش دولت در حوزه،يسازیخصوصفکشورها هدنیدر ا. آغاز شد

و اهداف توسعه در يبه رشد اقتصادیابیدستتاًیو نهایجهانيهااز جنگیناشطیشرا،یستیبرالیلياقتصادهاینیآفردر تعادلینامرئ
.افتهبودیشیافزايریرفاه، به طور چشمگيهادولت

يواگذارقیاز طر،یشمسيهجر1340در دهه يسازیدر مرحلۀ نخست خصوص. شديریگیدر دو مرحله پيسازیخصوصزینرانیادر
مختلف کشور و يهاشدن، در عرصهیدولت به صنعتکردیرورییتغيشدن آنها در سود کارخانجات و در راستامیسهام به کارگران و سه

از يسازیدولتيهابرنامههیدولت که در ساياقتصاديهاتیمرحله فعالنیدر ا. به اجرا گذاشته شدیاصالح اجتماعکیدر چهارچوب 
يروزیپس از پاما.در اقتصاد برخوردار شدیاز سهم قابل توجهیو بخش خصوصافتیبود به شدت کاهش افتهیترش اول گسيدورة پهلو

در کشور، مجدداً یجنگطیاز شرایناشيهاضرورتژهیبه و،یقانون اساس44متفاوت از اصل يهابرداشتلیبه دلیانقالب اسالم
يهابرنامهيو اجرایلیپس از اتمام جنگ تحمرونیاز ا. در اقتصاد کسب کردياندهیافعال و دولت، نقش فزیمتعدد دولتيهاشرکت

نیدر قالب احکام برنامه و قوان1368از سال يسازیدر اقتصاد، مجدداً خصوصیاز مشارکت بخش خصوصيبرخوردارزهیو به انگعهتوس
.بودجه در دستور کار قرار گرفت

در ياول اقتصادگاهیبه جالیکشور و نسالهستیانداز بدر تحقق اهداف سند چشمیهم شدن منابع کافو در جهت فرايانهیشیپنیچن
یکليهااستیسهی، به صورت ابالغ1385رماهیبرنامۀ چهارم و متعاقب آن در تیکليهااستیس52در بند يسازیمنطقه، مجدداً خصوص

يدر دستور کار ارکان مختلف نظام جمهوريمنشور اقتصادکیو در چهارچوب دییتأيمقام معظم رهبرياز سویاسقانون اس44اصل 
ارزیابی عملکرد ارائه کنندگان خدمات دربخش خصوصی از الزامات الینفک فرآیند خصوصی سازي بوده وهست .قرار گرفترانیایاسالم

.واگذارشده حائز اهمیت وحقی محفوظ است و نقش نظارتی سازمانها بردفاتر پیشخوان دولت در خصوص کیفیت ارائه خدمات

پیشخوان دولت2-6
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به دفاتري گفته می شود که دولت ایران براي ارائه ي خدمات ،دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیردولتی یا دفتر پیشخوان

موظفند خدمات الکترونیکی خود را از راه این کلیه دستگاه هاي اجرایی دولتی ایران. الکترونیک به مردم در سطح کشور احداث کرده است
یکی از دالیل تشکیل این دفاتر جلوگیري از موازي کاري دستگاه هاي . این دفاتر به دست بخش خصوصی اداره می شوند. دفاتر ارائه دهند

.ونیک بیان شده استردولتی و حرکت به سوي دولت الکت

در ایران ،هزار دفتر پیشخوان با عناوین مختلف16اما حدود ،تی که ارائه می دهند وجود نداردآمار دقیقی از تعداد این دفاتر و تعداد خدما

امور ،امور بیمه اي. هزار واحد دیگر در شهرها قرار دارند6هزار واحد آن در روستاها و حدود 10مشغول به فعالیت هستند که نزدیک به 

گی، گذرنامه، شارژ کارت هاي مختلف اعتباري و کارت دانشجویی، فروش بلیت و تخلفات رانندگواهی نامه،سجلی و ثبت احوال

اتوبوس هاي بین شهري، پرداخت الکترونیکی قبوض، امور مربوط به اسقاط خودرو، خدمات گمرکی، پست بانک، خدمات 

یز ها باید تقریبا به ازاي هر بر طبق برنامه ر. از جمله خدمات قابل عرضه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت است... مخابراتی و 

.هزار نفر یک دفتر پیشخوان با توزیع مناسب در سطح کشور ایجاد شود20

مسئولیت دفتر پیشخوان دولت طرف قرارداد سازمان بیمه سالمت-2-7

،تمدید،تعویض،اولیهمسئولیت و وظیفه دفاتر پیشخوان طرف قرار داد سازمان بیمه سالمت درحال حاضر انجام عملیات بیمه گري صدور 

) براي بیمه شدگانی در بیمارستان بستري هستند واز طرفی امکان صدور دفترچه براي آن ها نیست(المثنی و معرفینامه بیمارستانی،ابطال

ش فرماي خوی،...)طالب دانشجویان بهزیستی و ،خانواده شهدا و ایثارگران(سایر اقشار،در تمامی صندوق هاي بیمه اي کارکنان دولت

و بیمه سالمت همگانی طبق قراردداد فیمابین سازمان بیمه سالمت و دفاتر پیشخوان دولت و روستاییان و عشایر،ایرانیان

.دستورالعمل ها و آخرین بخشنامه هاي صادره از طرف سازمان بیمه سالمت می باشد

کاهش کیفیت خدمات-2-8

درصد سود عملیاتی 13.4میلیارد دالر بوده است این میزان حدود 9غیبت از محل کار بالغ بر هزینه خدمات درمانی و 1999در سال 
ساالنه تمام شرکت هاي اقتصادي کانادا را تشکیل می دهد در مقابل مطالعه اي که توسط یک شرکت مشاوره امریکایی انجام شده نشان 

تمرکز بر سالمت سازمان به معنی تمرکز برموفقیت آینده . شده است مشتریان % 1.3رضایتمندي کارکنان باعث 55می دهد افزایش 
امروزه توانایی سازمان در بکار گیري حداکثر توان مغزي . آنست و اهمیتی در حد میزان فروش یا سایر نتایج کوتاه مدت سازمان دارد 

.سند ، عاملی رقابتی در برتري سازمان است کارکنان خود و کمک به آنان در تبدیل ایده هاي خوب به محصوالت و خدمات مشتري پ
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پیشینه پژوهش-2-9

براساس بررسی به عمل آمده تا کنون تحقیقی باموضوع و هدف کامال یکسان با این پژوهش که بررسی میزان رضایتمندي بیمه شدگان از 
در . د توجه قرار دهد در استان صورت نگرفته است عملکرد  نمایندگیها و دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت گیالن را مور

عین حال تحقیقات متعددي از نظر موضوعی تقریباً مشابه که بطور کلی رضایتمندي  در حوزه هاي مختلف  را هدف قرار دهد در ایران و 
.سایر کشورها انجام شده که به بعضی از آنها در اینجا اشاره خواهد شد 

پژوهش هاي داخلی-2-9-1

پایش و سنجش رضایتمندي مشتریان با تحقیقات زیادي در زمینه،تاکنون1988از زمان ارائه ابزار سروکوال در سال در داخل کشور

اما تا به حال در پژوهش هایی که در زمینه رضایتمندي در سازمان ،در حوزه هاي مختلف صورت گرفته است،استفاده از مدل سروکوال

.وهش ها اشاره می شودلذا به شرح برخی از این پژ. استاست از مدل سروکوال استفاده نشدهبیمه سالمت انجام شده 
درمانی و ارایه خدمات درطرح نظام بررسی رضایت مندي بیمه شدگان روستایی تحت پوشش سازمان بیمه خدمات"باعنوان پژوهشی

نفر ازگیرندگان 11000بیش از در این پژوهش،ه نگارش درآمدب1388در سال "علی منتظري و همکاران"توسط "ارجاع وپزشک خانواده

دمات مامایی درصد ، رضایت ازخ83درصد تا 61رضایت ازخدمات پزشک خانواده از که نتیجه بدست آمده خدمات، موردبررسی قرارگرفتند 
، درصد4/80درصد تا6/77ت تزریقات ازدرصد، رضایت ازخدما5/83درصد تا67، رضایت از نحوه ي تهیه دارو بین درصد3/85درصد تا74از

، رضایت ازخدمات درصد1/78درصد تا 49از، رضایت ازخدمات آزمایشگاهی درصد9/69درصد تا8/44ویربرداري ازرضایت از خدمات تص

موزشی پزشکان و نیز وضعیت آ،، کمترین رضایت به حق انتخاب مراکزدرصد، در زمینه استفاده از دفترچه9/55درصد تا3/40اورژانس از

.باشدمیدفترچه واطالع رسانی درزمینه استفاده از

مطالعه موردي تامین (ازحمایت ها وخدمات بیمه اي ودرمانی ر بر رضایت مندي بیمه شدگان اصلیبررسی عوامل موث"باعنوانپژوهشی
نشان داده که اولین پژوهشنتایج انجام شده که1389، توسط ایرج ساعی ارسی و هدایت خسرویدرسال ")اجتماعی شهرستان خرم آباد

، رضایت متاهلین )51/0متغیرسن ،(عامل تاثیرگذار متعلق به عامل سن می باشد که رضایت مندي افراد مسن از افرادجوان بیشتر بوده 
همچنین .ر داشتتاثی8/0است، نوع بیمه به میزان) 21/0(، نحوه ي برخوردکارکنان با بیمه شدگان )26/0متغیر تاهل ، (باالتر از افرادمجرد 

موثر می باشد درمجموع میزان رضایت افراد تحت پوشش ازخدمات بیمه اي و 05/0نتایج نشان داد که سهولت دسترسی به خدمات 
. درمانی درحد متوسط روبه پایین مشاهده گردید 

ندي مشتریان از بخش غیر دولتی بررسی میزان رضایتم"باعنوان1388در سال "مرتضی علی حسینی و همکاران"پژوهشی توسط 

نمایندگی مورد بررسی از نظر رضایت ارباب رجوع گردید که این تقسیم بندي 11انجام شده که نتایج تحقیق منجر به رتبه بندي " تهران
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ست هاي سازمان و می تواند زمینه مساعدي در اتخاذ سیا،عالوه بر اینکه ایجاد یک رقابت سالم را در بین نمایندگی ها موجب خواهد شد

.اداره کل در برخورد با آنان بوجود آورد
در شهر ایالم توسط 1388در بهمن ماه " بررسی میزان رضایتمندي مراجعین به بخش خصوصی صدور دفترچه"پژوهشی دیگر باعنوان

از نحوه دریافت خدمت رضایت درصد از پاسخگویان 99/57انجام شد که نتایج حاصل از پژوهش این بود که " فرزاد کریم بیگی"آقاي 

. درصد از نحوه ارائه خدمات رضایت نداشته اند1/42داشته و 
در "بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز خدمات درمانی استان فارس"در پژوهشی با عنوان "عباس مقبل باعرض و علی محمدي"

.شکاف کیفیت خدمات در ابعاد تجهیزات فیزیکی و اطمینان بوده استاز مدل سروکوال استفاده نموده اند که نتیجه آن وجود1382سال 
با "محمدحقیقی"توسط 1389درسال "بررسی رضایت مشتریان بیمارستان هاي مناطق یک و دوشهر تهران"پژوهشی باعنوان 

:پژوهش به شرح زیر می باشدمنصورمومنی و شهرزادابراهیمی داریانی انجام گرفته که یافته هاي حاصل ازاین ،محسن نظري"همکاري

تبادل اطالعات، کیفیت -آماره آزمون کیفیت خدمت ارائه شده، فرایند ارائه ي خدمت، سطح مهارت ها و تجربه کادر پزشکی، ارتباطات
بود 89/3، 03/4، 02/7، 89/7، 97/6، 76/4، 91/4محیط بیمارستان، کیفیت تجهیزات وامکانات پزشکی، نام ونشان بیمارستان به ترتیب 

.وتمامی این ابعاد بر رضایت بیماران تاثیرگذار بودند
در سال "بومی سازي وبررسی اعتبار وپایایی پرسشنامه سروکوال جهت بررسی کیفیت خدمات بیمارستانی"همچنین پژوهشی باعنوان 

نتایج حاصله . انجام گرفته است "سهندریاضی اصفهانی، علیرضا ابدي و مریم محسنی"با همکاري"محمدعلی حیدرنیا"توسط 1393
بیان گر این مطلب است که نسخه ترجمه شده پرسشنامه سروکوال از پایایی و روایی نسبتا قابل قبولی در بررسی کیفیت خدمات 

ب جهت بیمارستانی برخوردار است و دو مقیاس مربوط ادراکات و انتظارات بیماران به عنوان ابزارهاي مناسبی با همخوانی درونی مناس
بررسی کیفیت خدمات بیمارستانی از دید بیماران قابل استفاده خواهند بود ومی توان از آنها جهت بررسی کیفیت خدمات بیمارستانی ازدید 

.بیماران استفاده نمود
مشتریان ازعملکرد مقایسه ي انتظارات و ادراکات"مقاله اي رابا عنوان 89در پاییز "هیرش سلطان پناه، منصورخاکسار و کامبیزقصري"

نتایج آزمون فرضیات نشان داده که بین وضعیت موجود ومطلوب کیفیت . بااستفاده ازمدل سرکوال ارائه کردند"شرکت مخابرات کردستان

بیشترین و بعد موارد اعتماد با 46/1بعد موارد محسوس با . ارائه ي خدمات درشرکت مخابرات کردستان اختالف معنی داري وجود دارد
99/0، همدلی 13/1ابعاد پاسخگویی . کمترین مقدار اختالف معنی دار را درکیفیت خدمات شرکت مخابرات کردستان در بر می گیرند89/0

. نیز در این بین قرار دارند92/0و بعد اطمینان با 
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با "داریوش فرید"توسط "سروکوالتجزیه وتحلیل کیفیت خدمات دفاترکارگزاریها با استفاده از مدل "پژوهشی باعنوان 1388درسال 

انجام داده است که نتایج حاصل ازآن بیانگر این مطلب "حبیب زارع احمدآبادي، محمدعلی دهقان تفتی و روح اهللا خان بیوکی"همکاري

.ددارد است که بین انتظارات و ادراکات سرمایه گذاران ازکیفیت خدمات دفاترکارگزاري درتمامی حوزه ها تفاوت معنی داري وجو
ارزیابی وتجزیه وتحلیل عوامل موثر بر رضایت سرمایه گذاران به عنوان مشتریان شرکت هاي "پژوهشی باعنوان 1390درتابستان 

انجام گرفته که نتایج این مطالعه بیانگر آن است که به "داریوش دموري و داریوش فرید"توسط "کارگزاري بورس اوراق بهادار تهران

وضعیت مناسب تري برخوردارند ومسئوالن بورس منطقه اي اصفهان مایه گذاران بورس هاي تهران ، یزد واصفهان ازترتیب، رضایت سر
گفتنی است، اگرچه کارگذاران بورس هاي تهران ویزد، رضایت مشتریان را جلب . نیازمندتوجه بیشتري به نیازهاي سرمایه گذاران دارند

توجه درنتایج این پژوهش، عدم برآورده نکته جالب . هاي رضایت مشتریان، شکاف منفی دارندنموده اند اما هنوز هم درنیمی ازشاخص
.شدن انتظارات سرمایه گذارن درمورد بعد پاسخ گویی درهرسه بورس مورد پژوهش است که مطالعات بیشتري دررابطه با آن را می طلبد

تجزیه وتحلیل کیفیت خدمات مراکز درمانی با "پژوهشی راباعنوان 1386در سال "سیدحبیب اله میرغفوري و حبیب زارع احمدآبادي"

نتایج حاصله ازاین پژوهش نشان دهنده آن است که بیماران . انجام داده اند"استفاده ازمدل سروکوال دربیمارستان شهید رهنمون یزد

ات و ادراکات آنها ازکیفیت خدمات درسایرحوزه ها بخش داخلی ازنحوه ي پاسخگویی ارائه دهندگان خدمات رضایت دارند ولیکن بین انتظار
مدیران مراکز خدمات درمانی، بااستفاده ازمدل هاي تحلیل کیفیت خدمات قادرخواهند بود تاشکاف .تفاوت معنی داري مشاهده می گردد

ریزي جهت تقویت واصالح هاي ایجادشده بین دو وجه  ارایه خدمت، یعنی بیماران و پرسنل مراکز درمانی راشناخته و به برنامه 
.نابسامانی ها بپردازند

در سال "بررسی عملکرد و چالش هاي پیش روي دفاتر پیشخوان در سایت شرکت آب و فاضالب استان ایالم"در مقاله اي که با عنوان 

خوان می بایست جزءرسد موضوع آموزش نیروي انسانی شاغل در دفاتر پیش، بیانگر آن است که به نظر می)7(درج شده 1394
اولویت هاي کاري کارگروه هاي استانی دفاتر پیش خوان دولت باشد ، همچنین با حفظ پراکنش جغرافیایی دفاتر ، تفکیک وظائف قابل 

علی ایحال ارائه توسط دفاتر باید درنظر گرفته شود تا با کاهش خدمات قابل ارائه دفاتر ، بتوان دقت و صحت ارائه خدمات را باال برد 
موضوع مهم دیگري که ضمانت ارائه خدمات مطلوب توسط دفاتر را می تواند باال ببرد ، حمایت منطقی و مطلوب دولت از دفاتر به همراه 

در شاخص هاي نظارتی ، با تشکیل گروه هاي بازرسی نظارتی قوي متشکل از تمامی . ضمانت امنیت شغلی کارکنان این دفاتر می باشد 
طرف قرارداد دفاتر پیشخوان دولت ، امر پایش و رسیدگی به شکایات مردمی مرتبط با دفاتر پیشخوان دولت باید جزء اولویت ارگانهاي

.هاي کاري کارگروه هاي استانی باشد
مسعود توسط"میزان رضایتمندي از خدمات بیمه اي و بیمه مکمل در بیماران مراکز درمانی منتخب شهر تهران"تحقیقی که با عنوان 

:است از فردوسی و مریم محمدي زاده که با مراجعه به چهار مرکز درمانی منتخب در شهر تهران انجام شد برخی یافته ها عبارت
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44حدود ( باالترین میزان رضایت -2بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی بیشتر از سایرین ، از خدمات بیمه مکمل استفاده میکردند -1
، استفاده از ) درصد 91(اکثر افراد نمونه . به مراجعه کنندگان جهت دریافت خدمات بستري بوده که داراي بیمه مکمل اند مربوط ) درصد

در بین بیماران بستري ، استفاده کننده از خدمات بیمه تکمیلی ، رایج تر بوده و - 3. خدمات بیمه مکمل را به دیگران نیز توصیه نمودند 
شتر از سایرین است و این گروه نیز استفاده از خدمات بیمه مکمل  را بیشتر از سایر بیمه شدگان به دیگران توصیه می درصد رضایت آنها بی

.کنند 
مرزي ترکیبخطايمدلروشدوازاستفادهباداناوایران،البرز،آسیابه بررسی عملکرد چهار شرکت بیمۀ ) 1383(کاظمی کسمایی 

ۀ بیمحقدرآمدتوابعتخمینبهباتوجههاست،کهپرداخت1371-1380زمانییی بتیس و کولی در طی دورة ثار ناکاراآمدلتیسوکولیو
قالبدر. استدرصدبوده51/58و3/79فنیکاراییگیرياندازهبرايپیشنهاديازدومدلیکهردرقالبگذاريسرمایهدرآمدودریافتی

.درصد برآورد شده است64/59و 71/81ر به ترتیب مقادیایندومپیشنهاديمدل
بررسی میزان رضایت مراجعه کنندگان ازسطح کیفیت خدمات مراکز خدمات "در پژوهشی تحت عنوان) 1390(لشنی پارسا و خیرخواه

ن دریافتند که میزان رضایت از خدمات بر اساس متغیرهاي سن،میزان درآمد، میزان تحصیالت و شغل پاسخ دهندگا"انتظامی–اجتماعی 

در . استاکزهمچنین ،بیشترین میزان رضایت در بعد تجهیزات اداري و کمترین رضایت در بعد نظام کنترل و نظارت بر مر. متفاوت است 
میان مراکز خدمات دهنده، ادارات وظیفه عمومی بیشترین رضایت و ادارات تشخیص هویت کمترین رضایت را در بین مراجعان کسب

انتظامی استان مازندران باالترین رضایت و استان فارس کمترین رضایت –بررسی شده نیز مراکز خدمات اجتماعی از بین استانهاي. کردند

.را کسب کردند
میزان رضایتمندي از خدمات بیمه اي و بیمه ي مکمل در بیماران مراکز "در پژوهشی با عنوان) 1384(فردوسی و محمدي زاده دکتر

این نتیجه رسیدند که بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی بیشتر از سایرین از خدمات مکمل استفاده به"درمانی منتخب شهر تهران

مربوط به مراجعه کنندگان جهت دریافت خدمات بستري بوده که داراي بیمه مکمل نیز ) درصد44حدود(باالترین میزان رضایت . می کردند 
. ز خدمات بیمه مکمل را بیشتر از سایر بیمه شدگان به دیگران توصیه می کننداستفاده ا) درصد91(اکثر افراد نمونه. بودند

بیمهبازاردرموجودهاي بیمه اي کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس تولید را براي تعدادي از شرکت، در مقاله)1387(عبادي و باقرزاده 
دهد که با فرض وجود بازدهی ست آمده در این تحقیق نشان میدبهنتایج. اندردهکگیرياندازههاویدادهتحلیلی رروشازاستفادهباکشور،

وفنیکاراییمیانگینبیشتریندارايبیمههايشرکتسایربامقایسهدررازيوتوسعهایران،هاي بیمۀ متغیر نسب به مقیاس، شرکت
رازيهاي منتخب، شرکت بیمۀ شرکتبیناز. هستندفنییکارایمیانگینکمتریندارايآسیاوديکارآفرین،بیمههايشرکت

وبودهکارافنینظرازکامالًبررسیموردهايسالدرشرکتاینعبارتیبهاست،داشتهسایرشرکتهابهنسبتراعملکردمطلوبترین
.داردقرار) مقیاسبهنسبتثابتبازدهی(اقتصاديهمقیاسدرهمچنین
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هاي بیمه دولتی و خصوصی فعال در وري شرکتگیري کارایی فنی، تخصیصی و همچنین بهرهبه اندازه) 1390(پور کاظمی و همکاران 
درمدلبیمهصنعتفنیکاراییمیانگین. پرداختندهادادهپوششیتحلیلازتکنیکبااستفاده1384-1387ة دورطیکشورصنعت بیمۀ 

هاي بیمۀ بر اساس نتایج، شرکت. به دست آمد972/0غیر نسبت به مقیاس متهیبازدمدلدرو944/0مقیاسبهنسبتثابتبازدهی
در -هادر کلیه سال–11و6بیمهدوشرکتتنهاواندداشتهقرارمقیاسبهنسبتکاهشیبازدهیۀ مرحلدربررسیموردة دورطیدولتی،

- وري در شرکتاستفاده از شاخص مالم کوئیست به درست آمده، بهرهوري کل که بابر اساس تغییرات بهره. اندمقیاس بهینه فعالیت داشته

ند مشخصی نداشته یا رومقدار،اینبررسیموردهايسایرشرکتوبرايبودهافزایشینظرمورددر دورة 15و 8، 6، 5، 2هاي بیمه 
.کاهشی بوده است

پژوهش هاي خارجی-2-9-2

در حوزه هاي تریان با استفاده از مدل سروکوالیادي در زمینه پایش و سنجش رضایتمندي مشپژوهش هاي زدر خارج از کشور نیز
.مختلف انجام گرفته است

2001احمد علی سلیمان در تحقیقی با عنوان سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات در هتل الیت شهر ریاض از روش سروکوال در سال 
شرایط فرهنگی مراجعین وصیه تطبیق بیشتر مدیران هتل با توجه به پایین بودن بعد همدلی تمیالدي انجام داده است، نتیجه این تحقیق با

.بوده است
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یک ابزار بازاریابی براي ارزیابی کیفیت خدمات در موسسات آموزش : مدل سروکوال"در پژوهشی با عنوان 2006در سال "آلوز و وییرا"

رین بعد کیفیت خدمات از دیدگاه دانشجویان، مولفه تضمین موسسه آموزشی می باشد و کم انجام داده اند، درا این پژوهش ها مهمت"عالی

.اهمیت ترین بعد، مربوط به ابعاد ملموس می باشد
اندازه گیري کیفیت خدمات در نظام آموزش عالی ترکیه با استفاده از مدل "در تحقیقی با عنوان 2007در سال "یلماز و همکارانش"

انشگاه را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که دانشجویان بیشترین اهمیت را به دو بعد همدلی و پاسخگویی دو د"سروکوال

.کیفیت خدمات می دهند
مدیریت خدمات آمزش عالی و ارتباط بین ادراکات دانشجویان از "در پژوهشی دیگر با عنوان 2008در سال "اوکوموش و دویگون"

انجام داده اند که نتیجه آن، این بود که بین ادراکات و انتظارات دانشجویان تفاوت وجود دارد و ادراکات و رضایت "یت آن هاکیفیت و رضا
.دانشجویان ارتباط مثبت دارند

که، بعد به نتیجه رسیدند"انطباق و بکارگیري مقیاس سروکوال در آموزش عالی"در پژوهشی با عنوان 2009در سال "الویرا و فریرا"
پاسخگویی بیشترین شکاف و بعد از آن بیشترین شکاف به ترتیب مربوط به ابعاد همدلی، قابلیت اطمینان، تضمین، عوامل محسوس می 

با استفاده از روش تحلیل 2002- 2006کشور جهان طی دوره 36شرکت بیمه در 4624اي به بررسی کارایی الینگ و النن، در مقاله.باشد
درصد برخوردار 100دست آمده حاکی از آن است که هیچ یک از شرکت هاي مورد بررسی از کارایی نتایج به. اندها پرداختهپوششی داده

همچنین میانگین کارایی هزینه کمتر از . است71/0هاي زندگی برابر و در بیمه5/0هاي غیرزندگی نبودند و میانگین کارایی فنی در بیمه
به بررسی کارایی فنی، ) 2014(خان و نورین.دست آمده استبه59/0هاي غیرزندگی برابر ه و مقدار آن براي بیمهدست آمدکارایی فنی به

- 2010هاي ها طی سالو شرکت بیمه متعارف پاکستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده4Takfulتخصیصی، هزینه و بهره وري 
اگرچه اجزاي کارایی فنی نشان . ي صنعت بیمه با توجه به کارایی تخصیصی پایین می باشدنتایج نشان دهنده ناکارآمد. پرداختند2006

هاي بیمه متعارف کارآمدتر بوده و بر اساس شاخص مالم نسبت به شرکتTakfulبه طور کلی شرکت . دهنده روند بهبود می باشد

براساس ) بعنوان جایگزینی براي بیمه معمولی ( یمه اسالمی با مفهوم بTakful.کوئیست بهره وري در این شرکت افزایشی بوده است 

.اصول مسئولیت مشترك و به اشتراك گذاري خطر از طریق همکاري متقابل ، به جاي تبادل خطر است 
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5ایرانسازمان بیمه سالمت-2-10

خدمات درمانی کشور را به تصویب ون بیمه همگانیشوراي اسالمی در آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه هجري شمسی قانمجلس
متعاقب تصویب قانون، سازمان بیمه خدمات درمانی . رساند و پس از تأیید شوراي نگهبان آن را جهت اجراءبه هیئت وزیران ابالغ نمود

د و چهار هجري شمسی اجراي بنابرصراحت قانون و آیین نامه هاي هیئت دولت تشکیل شد و از اول مهرماه سال یکهزار و سیصدو هفتا
سازمان در شرایطی مبادرت به انجام وظایف خود کرد که بیش از شصت درصد مردم. بیمه همگانی خدمات درمانی را رسماً آغازنمودقانون

ن دولت، درمان اقشار مختلف جامعه نظیرکارکنابر مبناي قانون، تکفل بیمه. مملکت از امکانات و مزایاي بیمه درمان محروم بودند
روستاییان، عشایر کوچ رو، خویش فرمایان،خانواده هاي معظم شهداء ، آزادگان، جانبازان، روحانیون ، طالب حوزه هاي علمیه ودانشجویان 

.دبه سازمان بیمه خدمات درمانی محول گردی

وتصویب آن توسط 1390ران درنهم بهمن سازمان بیمه خدمات درمانی باتوجه به تصویب اساسنامه سازمان بیمه سالمت ایران درهیئت وزی
درضمن این سازمان به .بانام سازمان بیمه سالمت ایران به انجام وظایف خودادامه می دهد1391ازاول مهر1391مرداد22شوراي نگهبان در

. اداره می شود) سهامی خاص(صورت شرکت دولتی

٥-Iran Health Insurance Organization
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فصل سوم

روش مطالعه
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مقدمه-

تر درحیوانات مادون انسان به صورت غریزي گرچه این ویژگی در مراتب ضعیف. کنجکاوي استها هاي فطري انسانویژگییکی از 

. ددارحیوانات تفاوت بسیارها با سایرولی کنجکاوي انسان،مشاهده می شود

ها تواند به علت بسیاري از پدیدهزیرا می.  کوفایی همین ویژگی استدرگرو رشد و ش،که بسیاري از تغیرات محیط زندگی انسانبه طوري

تالش از بدو خلقت انسان وجود داشته و در هر زمان با توجه به . حل مناسبی براي بسیاري از مسایل و مشکالت خود بیابدپی ببرد و یا راه

،باورهاي رایج،یی همچون تجربههاروش. به جلو برداردگویی به سؤاالت مطرح شده جوابمیزان پیشرفت علوم توانسته قدمی را در

جا روش علمی ایناما در.  شودها استفاده میگویی به مجهوالت و سؤاالت انسانکه براي پاسخ...هاي علمی وروش،استقراء،استدالل

در ،بی و انتقاديتجر-کنترل شده-نظام مند،روش علمی فرایندي است«طبق تعریف کریلنجر.  ها دارداي در میان سایر روشجایگاه ویژه

. »شوندمیوسیله نظریه و فرضیه هدایت ها بهاي طبیعی که روابط بین این پدیدههمورد پدیده

یافته است که براي بررسی هاي معتبر و نظامابزارها و راه،اي از قواعدروش علمی پژوهش مجموعه،تعریف روش علمی می توان گفتدر

.رودمیحل یک مسئله به کارراهحل مشکالت و همچنین یافتن پاسخ یک پرسش یا به راهیابیکشف مجهوالت و دست،واقعیات

طرح نظریه مسئله ،مطالعات اکتشافی،پرسش آغازي: که یک روش علمی از هفت مرحله تشکیل شده است که عبارتندازدر آخر این

.تحلیل اطالعات و نتیجه گیري،مشاهده،ساختن مدل تحلیلی،پژوهش
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شد و در آخر روایی در ادامه جامعه آماري معرفی خواهد.  پردازیمآوري اطالعات میجمعاین فصل ابتدا به معرفی روش پژوهش و ابزاردر 

.مطالعه را شرح خواهیم دادها و تحلیل آماري مورد استفاده در این روش تجزیه و تحلیل داده،و پایایی پرسشنامه

روش اجراي مطالعه-3-1

ین پژوهش از مدل سروکوال جهت پاسخگویی به سوال محوري تحقیق یعنی میزان شکاف بین انتظارات و واقعیت کیفیت ارائه در ا

این مطالعه از نظر هدف کاربردي و روشی که در این پژوهش بکار گرفته خواهد شد از .خدمات در اداره کل بیمه سالمت استفاده می گردد

،در این پژوهش کیفیت خدمات متغیر وابسته و ابعاد محسوسات. انجام خواهد شدبه صورت تک مقطعیپیمایشی است و –نوع تحلیلی 

که به بررسی وضعیت رضایتمندي بیمه شدگان و مراجعین به بخش .پاسخگویی و همدلی متغیرهاي مستقل می باشند،اعتماد،اطمینان

در محدوده جغرافیایی استان گیالن بر اساس ) ابطال و المثنی،تعویض،تمدید،صدور اولیه(خصوصی ارائه دهنده فرایندهاي بیمه گري

تعداد فرایندهاي انجام (جمعیت تحت پوشش هر شهرستان و با تعیین تعداد نمونه براي هر یک از دفاتر طرف قرارداد بر اساس عملکرد آنها

بین مراجعین در هر دفتر  توزیع و سپس جمع آوري 1395ه ماو مهر مردادپرسشنامه ها در بازه زمانی ،1395در سال) شده در هر دفتر

. شد

مطالعهجامعه -3-2

می باشد که بیمه 1395کل بیمه سالمت استان گیالن در سالادارهمیزان عملکرد دفاتر پیشخواناساس آماري در این مطالعه برجامعه

به هریک از دفاتر پیشخوان طرف قرارداد مراجعه ... المثنی و،یضتعو،تمدید،شدگان جهت دریافت خدمات بیمه گري شامل صدور اولیه

.نمایندمی
که از سطح استان دارددر)است دفتر پیشخوان فعال 71که از این تعداد(دفتر پیشخوان می باشد 73گیالن دارايشایان ذکر است استان 

)1395در سال .( ر فعالیت دارند دفتر در شهرستان رشت و مابقی دفاتر در شهرستانهاي دیگ20این تعداد 
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روش نمونه گیري و تعیین حجم نمونه-3-3

نمونه گیري طبقه اي بدین دلیل از روشباشد دلیل اینکه توزیع جمعیت در گروهها و طبقات مختلف متفاوت میه در این پژوهش ب

بقات در بین افراد نمونه با نسبت طبقات در جامعه آماري تطابق است و مزیت بزرگ این نمونه گیري در این است که نسبت طاستفاده شده
.دارد و شرایط یکسان بودن شانس انتخاب براي کل افراد جامعه تحقق پیدا می کند

:با توجه به اینکه حجم جامعه نامحدود است از فرمول محاسبه حجم نمونه زیر استفاده گردد-

n =حجم نمونه

Z = می باشد96/1درصد برابر 95واحد استاندارد، که در سطح اطمینان مقدار متغیر نرمال.

P = مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است که در این تحقیق مقدارp بر اساس مطالعات انجام شده و جهت رسیدن به حداکثر نمونه

.در نظر گرفته شده است5/0قابل تعمیم به جامعه برابر 

q= (1-p) : در این مطالعه مقدار . .(که فاقد آن صفت در جامعه هستند درصد افراديq میباشد5/0برابر(.

d = برآورد شد0025/0سطح خطا یا دقت احتمالی مطلوب که در این تحقیق برابر.

با لحاظ کردن . می گرددنفر برآورد 1700بنابراین با قرار دادن مقادیر فوق در فرمول مورد نظر تعداد حجم نمونه الزم براي مطالعه حاضر 
. نفر وارد مطالعه شد2105ریزش افراد مورد مطالعه و افزایش دقت مطالعه به تعداد 

نفر بدست آمد، جهت افزایش دقت 10در صورتی که بر اساس تناسب با حجم طبقه براي برخی از دفاتر پیشخوان تعداد نمونه کمتر از 
.   راي دفاتر مذکور در نظر گرفته شودنفر نمونه ب10–20مطالعه، حداقل تعداد 
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در طول اجراي مطالعه و تکمیل پرسشنامه ها دقت شود که در هر دفتر پیشخوان نمونه گیري افراد به روش تصادفی انجام گردد و فردي 
.که پرسشنامه ها را تکمیل می کند به هیچ عنوان ذینفع نباشد
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* دفاتر مذکور با عالمت .( گردیده است +  10بدست آمده ، حجم نمونه 10در دفاتر پیشخوانی که تعداد نمونه کمتر از 

).نشاندار شده

حجم نمونه هر طبقه از روش ،مطالعهدلیل اینکه حجم طبقات یکسان نمی باشد جهت باال بردن دقت در ه شایان ذکر است ب

. سنجش نسبت حجم هر طبقه نسبت به مجموع جمعیت جامعه محاسبه گردیده است

94فرایندهاي انجام شده و حجم نمونه به تفکیک دفتر در سال)1- 3دولج

گیالناداره کل بیمه سالمت استان 

نام شهرستان ردیف 
جمعیت بیمھ شده

مراجعھ کننده بھ 

٩٤درسالدفتر

سھم جمعیت ھر 

پیشخوان
حجم نمونھ

از کل جمعیت بیمھ 

شدگان استان

24978355)1162( آستارا 1

96351.0621)1206( آستارا 

474652/010) 1096( آستارا *

1080519/123)1158( آستانه 2

245647/254)1039( آستانه 

7444116)1024(آستانه 

242626/015)1180( املش 3*

1296943/128)1148( املش 

2179540/248)1159(انزلی 4

352238/017)1014( انزلی *

526858/011)1020( انزلی 

3322366/373)1160(تالش 5

502455/011)1173( تالش *

1002810/122)1151( تالش 

8022117)1139( تالش 

1179730/126)1208( تالش 
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1418556/131)1080( تالش 

8178902/9180)1164(رشت6

5895950/6130)1161(رشت

535359/011)1153(رشت*

1203532/126)1019(رشت

1802298/139)1085(رشت 

543859/011)1102(رشت*

2773705/361)1039(رشت 

9140120)1067(رشت 

688775/015)1025(رشت 

559961/012)1181(رشت 

1259338/127)1055(رشت 

551360/012)1037(رشت

1319345/129)1057( رشت 

975707/121)1186(رشت 

35504/010)1041(رشت *

1563172/134)1175(رشت

1336747/129)1070( رشت 

213223/014)1038(رشت *

368240/018)1115( رشت *

247527/015)1062( رشت *

625769/013)1054( رضوانشهر 7

718679/015)1072(رضوانشهر

( رضوانشهر

1341(691076/015

1164928/125)1272(رودبار 8

652171/014)1231(رودبار 
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121613/012)1095( رودبار*

1918866/142)1163(رودسر9

*

- 1192(رودسر

257628/015چابکسر

1513466/133- )1082(رودسر

1026613/122)1128(رودسر

1025513/122)1216(رودسر

9382120)1279( سیاهکل 10

1036214/122)1055(سیاهکل 

276830/016)1145(شفت11*

225764/249)1066(شفت 

558761/012)1011ا(صومعه سرا 12

568962/012)1101(صومعه سرا 

*

58049(صومعه سرا 

309734/016

2073628/245)1156(صومعه سرا 

843292/018)1106(صومعه سرا 

11791037114/122( صومعه سرا 

1423657/131)1021(فومن 13

794787/017)1099(فومن 

1895887/041)1181(فومن 

349718/377)1174(الهیجان 14

135034/129)1132( الهیجان 

594665/013)1064( الهیجان 

668873/014)1105( الهیجان 
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ابزار جمع آوري اطالعات-3-4

باشد ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه استاندارد سروکوال با لحاظ نمودن مشخصات خدمات بیمه گري میدر این مطالعه
پرسش 22تایی تشکیل شده است که در قسمت اول طی 22و مجموعه پرسش پرسشنامه طراحی شده در این مطالعه از د

مشتري انتظارات خود و خدمات ایده آلش را توصیف می نماید و در قسمت بعد نظر مشتري در مورد خدمات ارائه شده به 
تا ) کامال مخالف(1نقطه اي لیکرت از نقطه ي شروع7پرسش دیگر اندازه گیري می شود این پرسش ها در مقیاس 22وسیله 

، طراحی شده است به این ترتیب در فرآیند ارزیابی کیفیت خدمات به وسیله مدل سروکوال )کامال موافق(7نقطه ي پایانی 
انتظارات و درك مشتري از خدمات ارائه شده اندازه گیري و سپس کیفیت خدمات به صورت شکاف میان آن دو به صورت 

Q = Eرابطه   – Pکه در این رابطه. ه می شودتعریف و محاسبQ کیفیت خدمات وP،درك مشتري از خدمات ارائه شدهE

انتظارات مشتري از خدمات می باشند، بنابراین امتیازات منفی نشان دهنده ي بهتر بودن عملکرد از انچه مشتري انتظار دارد، 
) منفی تر(هر چه شکاف از نظر عددي کوچکتربه همین ترتیب امتیازات مثبت به کیفیت نامناسب خدمات اشاره دارد و. است

باشد،ازنظر کیفیت خدمات )مثبت تر(باشد سطح کیفیت خدمات باالتر و بهتر می باشد و بر عکس هر چه مقدار شکاف بزرگتر
دفتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه 71بعد کیفیت خدمات مدل سروکوال براي5در این مطالعه .ضعیف خواهد بود

.ت استان گیالن بررسی خواهد شدسالم

در زمان توزیع پرسشنامه ها بین افراد پاسخ دهنده که تمام بیمه شدگان مراجعه کننده به دفاتر و نمایندگی هاي رسمی استان 
.با سطوح تحصیالتی از زیر دیپلم تا مقطع دکتري، در رابطه با نحوه پاسخ گویی به سواالت توضیحات الزم داده خواهد شد

446829/498)1154( لنگرود15

463951/018)1068( لنگرود *

387342/018)1023( لنگرود*

281131/016)1204( لنگرود *

260928/015)1107( لنگرود *

1197032/126)1012( ماسال 16

719879/015)1015(ماسال 

719679/015)1178( ماسال 

9066681002105جمع کل 
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هاروش تجزیه و تحلیل داده-3-5

در این پژوهش براي استخراج اطالعات،ترسیم جداول مورد نیازو تجزیه و تحلیل داده ها پس از جمع آوري پرسشنامه هاي 

.استفاده می شودspssپاسخ داده شده از نرم افزار 

ز آزمون آماري پارامتري کاي دو استفاده شایان ذکر است براي بررسی وجود رابطه آماري میان متغیرهاي مورد مطالعه ا
.می کنیم 

همچنین براي سنجش متغیرهاي کمی از میانگین و انحراف معیار و جهت سنجش متغیرهاي کیفی از میزان فراوانی اسنفاده 
.می کنیم
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مچهارفصل 

یافته هاي مطالعه
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مقدمه-

: ستاین فصل شامل دو بخش اصلی ا
ها، جداول فراوانی، درصد فراوانی، میانگینبا استفاده از آمار توصیفی نظیر.  پردازیمدر بخش اول به تبیین آمار توصیفی می

شود که مشتمل بر تجزیه در بخش دوم آمار استنباطی مطرح می. خواهیم نمودهاي آماري را به تفکیک توصیفمربوط، نمونه
بر پژوهشبه دست آمده از اجراي هاي کمی در این قسمت با استفاده از داده. استهاهزمون فرضیو آهاي کمی و تحلیل داده

.دهیمرا مورد آزمون قرار میپژوهشهاي ها و تحلیل آنها فرضیهروي نمونه

تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها-4-1

خوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گیالنبررسی مشخصات فردي مراجعین بیمه شده به دفاتر پیش) 1جدول شماره 
درصدتعدادوضعیتمتغیر

جنسیت
11338/53مرد

9722/46زن

میزان تحصیالت

8283/39دیپلم

6194/29فوق دیپلم

5469/25لیسانس

892/4فوق لیسانس

231/1دکتري

نوع صندوق بیمه
7065/33کارکنان دولت

6163/29ییانروستا
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1732/8سایر اقشار

5858/27سالمت عمومی

252/1ایرانیان

از موارد % 2/46از موارد را مردان و % 8/53مراجعه گر به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گیالن 2015در میان 
و بیشترین صندوق مورد استفاده نیز مربوط %) 3/39( حصیالت در حد دیپلم داشتندبیشترین درصد مراجعین ت. مراجعین را زنان تشکیل می دادند

% ).5/33( به کارکنان دولت بود 

بررسی فراوانی مراجعین بیمه شده به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گیالن) 2جدول شماره 
درصدتعدادشهرستان

871/4آستارا

913/4انه اشرفیهآست

441/2املش

777/3انزلی

1806/8تالش

7223/34رشت

378/1رضوانشهر

367/1رودبار

1417/6رودسر

472/2سیاهکل

808/3شفت
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1259/5صومعه سرا

882/4فومن

1312/6الهیجان

1637/7لنگرود

567/2ماسال

2105100جمع

بررسی میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در حیطه هاي مختلف در کل افراد بیمه شده مراجعه گر به دفاتر ) 3ه شمارجدول
پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گیالن

شکاف بین انتظارات و ادراکاتنتیجه آماريMean ± SD)حیطه ( بعد

موارد محسوس

)گویه 4( 

=6/2455/4Z±55/4تظاراتان

0001/0P=
15/6±35/0

25/24±85/4ادراکات

موارد اعتماد

)گویه 5( 

=5/3183/4Z±08/4انتظارات

0001/0P=
46/7±016/0-

52/31±07/7ادراکات

موارد اطمینان

)گویه4(

=27/2382/1Z±37/3انتظارات

068/0P=
97/3±18/0

08/23±72/3ادراکات

موارد پاسخگویی

)گویه 5( 

=48/2719/8Z±42/6انتظارات

0001/0P=
51/6±24/1-

72/28±85/5ادراکات

موارد همدلی

)گویه 4( 

=48/1949/20Z±75/6انتظارات

0001/0P=
64/6±27/3-

75/22±23/5ادراکات
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کلیه ابعاد

)گویه 22( 

=32/12662/10Z±61/17انتظارات

0001/0P=
46/18±98/3-

3/130±98/17ادراکات

( با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مشخص گردید که در تمامی ابعاد مورد تحقیق و نمرات کسب شده در هر یک از حیطه ها 
ات انتظارات و ادراکات کسب شده از پرسشنامه از و جهت مقایسه نمر) >01/0P( داده ها داراي توزیع نرمال نمی باشند) انتظارات و ادراکات 
. استفاده می شودWilcoxonآزمون ناپارامتریک 

در صورت منفی بودن نشان دهنده بهتر بودن عملکرد کنونی از آنچه ) شکاف بین انتظارات و ادراکات (بر اساس مدل سروکوال کیفیت خدمات  
.ه کیفیت نامناسب خدمات اشاره داردمشتري انتظار دارد می باشد و امتیازات مثبت ب

تا حدودي "و "مخالفم"و "کامال مخالفم"حالته بر اساس مقیاس لیکرت به ترتیب بصورت 7براي هر یک از گویه ها ، گزینه هایی 
درنظر 7تا 1امتیازات بین در نظر گرفته شده و به ترتیب "کامال موافقم"و "موافقم "و "تا حدودي موافقم"و "نظري ندارم"و "مخالفم

الی 5بین "بعد موارد اعتماد"امتیاز و براي 28الی 4بین "بعد موارد محسوس"بر این اساس دامنه نمرات کسب شده براي . گرفته شده است 
"بعد موارد همدلی"تیاز و براي ام35الی 5بین "بعد موارد پاسخگویی"امتیاز و براي 28الی 4بین "بعد موارد اطمینان"امتیاز و براي 35

.امتیاز در نظر گرفته شده است154الی 22بین "کلیه ابعاد مورد بررسی "امتیاز و براي28الی 4بین 
شکاف بین (کیفیت خدمات  "بطور کلی"و همچنین "موارد همدلی"و "موارد پاسخگویی"و "موارد اعتماد"براساس مدل سروکوال ، ابعاد 

موارد "در حالی که در  ابعاد . منفی بوده و نشان دهنده بهتر بودن عملکرد کنونی از آنچه مشتري انتظار دارد می باشد) رات و ادراکات انتظا
مثبت بوده و نشان دهنده کیفیت نامناسب  عملکرد کنونی از ) شکاف بین انتظارات و ادراکات (کیفیت خدمات  "موارد اطمینان"و "محسوس

.شتري انتظار دارد می باشدآنچه م
مشخص گردید که تفاوت آماري معنی داري بین مقادیر نمرات کسب شده از انتظارات و نمرات Wilcoxonبا استفاده از آزمون ناپارامتریک 

( د بوده استدیده می شود و نمره ادراکات بطرز معنی داري کمتر از انتظارات در این بع"بعد موارد محسوس"کسب شده از ادراکات در 
0001/0P= .(

مشخص گردید که تفاوت آماري معنی داري بین مقادیر نمرات کسب شده از انتظارات و نمرات Wilcoxonبا استفاده از آزمون ناپارامتریک 
( عد بوده استدیده می شود و نمره ادراکات بطرز معنی داري بیشتر از انتظارات در این ب"بعد موارد اعتماد"کسب شده از ادراکات در 

0001/0P= .(
مشخص گردید که تفاوت آماري معنی داري بین مقادیر نمرات کسب شده از انتظارات و نمرات Wilcoxonبا استفاده از آزمون ناپارامتریک 

تفاوت آماري  معنی داري دیده نمی شود و نمره ادراکات با آنکه کمتر از نمرات انتظارات بود اما"بعد موارد اطمینان"کسب شده از ادراکات در 
). =068/0P( با نمره  انتظارات در این بعد نداشته است

مشخص گردید که تفاوت آماري معنی داري بین مقادیر نمرات کسب شده از انتظارات و نمرات Wilcoxonبا استفاده از آزمون ناپارامتریک 
( نمره ادراکات بطرز معنی داري بیشتر از انتظارات در این بعد بوده استدیده می شود و "بعد موارد پاسخگویی"کسب شده از ادراکات در 

0001/0P=.(
مشخص گردید که تفاوت آماري معنی داري بین مقادیر نمرات کسب شده از انتظارات و نمرات Wilcoxonبا استفاده از آزمون ناپارامتریک 

( مره ادراکات بطرز معنی داري بیشتر از انتظارات در این بعد بوده استدیده می شود و ن"بعد موارد همدلی"کسب شده از ادراکات در 
0001/0P=.(

مشخص گردید که تفاوت آماري معنی داري بین مقادیر نمرات کسب شده از انتظارات و نمرات Wilcoxonبا استفاده از آزمون ناپارامتریک 
).=0001/0P( بطرز معنی داري بیشتر از انتظارات در این بعد بوده استدیده می شود و نمره ادراکات "بطورکلی"کسب شده از ادراکات 
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بررسی میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در حیطه هاي مختلف در کل افراد بیمه شده مراجعه گر به دفاتر ) 1نمودار شماره 
سالمت استان گیالنپیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه

بررسی میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان بطورکلی در کل افراد بیمه شده مراجعه گر به دفاتر پیشخوان طرف ) 2نمودار شماره 
قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گیالن

نتظارات و ادراکات بیمه شدگان در حیطه هاي مختلف بر حسب جنسیت بیمه شدگان مراجعه گر به بررسی میزان شکاف بین ا) 4جدول شماره 
دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گیالن

نتیجه آماريMean ± SDجنسیت)حیطه ( بعد
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موارد محسوس

)گویه 4( 

=25/078/0Z±58/6مرد

431/0P= 46/0±61/5زن

وارد اعتمادم

)گویه 5( 

=07/1Z-05/0±23/8مرد

28/0P= 03/0±44/6زن

موارد اطمینان

)گویه4(

=04/016/1Z±96/3مرد

24/0P= 35/0±98/3زن

موارد پاسخگویی

)گویه 5( 

=89/1Z-11/1±78/6مرد

058/0P= -39/1±18/6زن

موارد همدلی

)گویه 4( 

=214/0Z-42/3±99/6مرد

831/0P= -1/3±21/6زن

کلیه ابعاد

)گویه 22( 

=022/0Z-25/4±48/19مرد

982/0P= -66/3±21/17زن

میزان شکاف بین "با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مشخص گردید که در تمامی ابعاد مورد تحقیق و نمرات کسب شده نشان دهنده 
کسب "میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات"و جهت مقایسه نمرات ) >01/0P( اده ها داراي توزیع نرمال نمی باشندد"انتظارات و ادراکات

.استفاده می شودmann Whitney Uشده از پرسشنامه از آزمون ناپارامتریک 

بین "زان شکاف بین انتظارات و ادراکاتمی"در هیچیک از حیطه ها و همچنین بطور کلی تفاوت آماري معنی داري بین نمرات کسب شده از 
).<05/0Pهمگی ( مردان و زنان مورد تحقیق دیده نشد 
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بررسی میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در حیطه هاي مختلف بر حسب میزان تحصیالت بیمه شدگان ) 5جدول شماره 
کل بیمه سالمت استان گیالنمراجعه گر به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره 

نتیجه آماريMean ± SDتحصیالت)حیطه ( بعد

موارد محسوس
)گویه 4( 

25/0±86/5دیپلم

73/8Z=

068/0P=

23/0±93/3فوق دیپلم
69/0±69/7لیسانس

-01/0±1/10فوق لیسانس
39/0±1/4دکتري

موارد اعتماد
)گویه 5( 

-04/0±53/8دیپلم

37/10Z=

035/0P=

-26/0±34/6فوق دیپلم
02/0±36/7لیسانس

24/1±48/4فوق لیسانس
-016/0±56/4دکتري

موارد اطمینان
)گویه4(

15/0±03/4دیپلم

08/6Z=

19/0P=

008/0±91/3فوق دیپلم
38/0±97/3لیسانس

2/0±14/4فوق لیسانس
39/1±53/2دکتري

موارد پاسخگویی
)گویه 5( 

-5/1±69/6دیپلم

26/15Z=

004/0P=

-58/1±93/5فوق دیپلم
-72/0±71/6لیسانس

14/0±2/7فوق لیسانس
-39/0±28/6دکتري

موارد همدلی
)گویه 4( 

-53/3±89/6دیپلم
44/8Z=

077/0P=

-94/2±36/6فوق دیپلم
-49/3±64/6لیسانس

-87/1±04/6فوق لیسانس

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


124

-91/2±76/6دکتري

کلیه ابعاد
)گویه 22( 

-61/4±33/19دیپلم

45/11Z=

022/0P=

-58/4±42/15فوق دیپلم
-11/3±45/19لیسانس

-29/0±51/22فوق لیسانس
0±72/18دکتري

میزان شکاف بین "تمامی ابعاد مورد تحقیق و نمرات کسب شده نشان دهنده با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مشخص گردید که در
کسب "میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات"و جهت مقایسه نمرات ) >01/0P( داده ها داراي توزیع نرمال نمی باشند"انتظارات و ادراکات

.وداستفاده می شKruskal Wallisشده از پرسشنامه از آزمون ناپارامتریک 

میزان "تفاوت آماري معنی داري بین نمرات کسب شده از "کلیه ابعاد"و  همچنین "موارد پاسخگویی"و "موارد اعتماد"در حیطه هاي 
).=022/0Pو =004/0Pو  =035/0P( در بین رده هاي مختلف میزان تحصیالت دیده می شود "شکاف بین انتظارات و ادراکات

ی میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در حیطه هاي مختلف بر حسب نوع صندوق بیمه شدگان مراجعه گر بررس) 6جدول شماره 
به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گیالن

نتیجه آماريMean ± SDنوع بیمه)حیطه ( بعد

موارد محسوس
)گویه 4( 

67/0±05/6کارکنان دولت

16/5Z=

27/0P=

3/0±23/6روستاییان
-41/0±33/6سایر اقشار

24/0±22/6سالمت عمومی
0±92/2ایرانیان

موارد اعتماد
)گویه 5( 

01/0±23/7کارکنان دولت

34/1Z=

85/0P=

-05/0±66/7روستاییان
-06/0±2/6سایر اقشار

-04/0±95/7سالمت عمومی
08/1±02/5یانایران

موارد اطمینان
)گویه4(

=27/066/0Z±19/4کارکنان دولت

95/0P= 12/0±58/3روستاییان
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0±72/3سایر اقشار
2/0±2/4سالمت عمومی

24/0±03/3ایرانیان

موارد پاسخگویی
)گویه 5( 

-98/0±75/6کارکنان دولت

4/6Z=

17/0P=

-26/1±4/6روستاییان
-08/2±78/5سایر اقشار

-36/1±57/6سالمت عمومی
56/0±15/5ایرانیان

موارد همدلی
)گویه 4( 

-44/3±75/6کارکنان دولت

03/5Z=

28/0P=

-49/3±54/6روستاییان
-06/3±23/6سایر اقشار

-92/2±75/6سالمت عمومی
-84/2±5/6ایرانیان

کلیه ابعاد
)گویه 22( 

-49/3±15/19کارکنان دولت

71/2Z=

6/0P=

-3/4±35/17روستاییان
-63/5±11/17سایر اقشار

-86/3±23/19سالمت عمومی
-96/0±94/15ایرانیان

میزان شکاف بین "ن دهنده با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مشخص گردید که در تمامی ابعاد مورد تحقیق و نمرات کسب شده نشا
کسب "میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات"و جهت مقایسه نمرات ) >01/0P( داده ها داراي توزیع نرمال نمی باشند"انتظارات و ادراکات

.استفاده می شودKruskal Wallisشده از پرسشنامه از آزمون ناپارامتریک 

در بین انواع صندوق هاي "میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات"ري بین نمرات کسب شده از در هیچیک از حیطه ها تفاوت آماري معنی دا
).<05/0Pهمگی(بیمه دیده نمی شود 
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بررسی میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در حیطه هاي مختلف بر حسب شهرستانهاي  مورد تحقیق در ) 7جدول شماره 
استان گیالن 

نتیجه آماريشکافMean ± SDتعدادشهرستان)طه حی( بعد

موارد محسوس
)گویه 4( 

مثبت33/6±3652/6رودبار

8/166Z=

0001/0P=

مثبت17/3±9146/4آستانه اشرفیه
مثبت52/2±8779/3آستارا
مثبت71/1±803/4شفت

مثبت57/1±5656/8ماسال
بتمث53/1±7706/9انزلی
مثبت25/1±8842/3فومن

مثبت14/1±4722/3سیاهکل
مثبت77/0±12571/3صومعه سرا

-3/0±72251/4رشت
-33/0±18004/11تالش
36/0±4469/3املش

-51/0±13138/6الهیجان
-57/0±16329/3لنگرود

-67/0±3709/3رضوانشهر
-08/1±14121/9رودسر

موارد اعتماد
)گویه 5( 

مثبت86/5±3613/8رودبار

6/103Z=

0001/0P=

مثبت66/2±8795/3آستارا
مثبت21/1±12517/6صومعه سرا

مثبت06/1±9187/2آستانه اشرفیه
مثبت54/0±18032/11تالش

مثبت17/0±5639/2ماسال
مثبت14/0±4758/9سیاهکل

-19/0±14122/6رودسر
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-22/0±7223/5رشت
-27/0±7778/9انزلی

-42/0±16305/7لنگرود
-48/0±13169/5الهیجان

-54/0±3792/2رضوانشهر
-54/1±4443/8املش
-68/1±8899/10فومن
-25/3±8007/15شفت
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7ادامه جدول  شماره 

نتیجه آماريشکافMean ± SDتعدادشهرستان)حیطه ( بعد
مثبت05/3±3629/4رودبار
مثبت64/2±8734/3آستارا

مثبت49/1±12519/3صومعه سرا
مثبت49/1±12519/3صومعه سرا

مثبت31/1±4728/3سیاهکل
تمثب61/0±7766/3انزلی

مثبت57/0±9156/3آستانه اشرفیه
مثبت48/0±8818/4فومن
مثبت38/0±4434/3املش
مثبت25/0±562/3ماسال

مثبت25/0±13135/4الهیجان
-2/0±72208/4رشت
-32/0±8008/4شفت

-34/0±16391/3لنگرود
-37/0±14167/3رودسر
-46/0±1802/4تالش

-02/1±3713/3رضوانشهر

موارد پاسخگویی
)گویه 5( 

مثبت03/2±876/4آستارا

9/83Z=

0001/0P=

مثبت51/1±8046/7شفت
مثبت38/1±7747/5انزلی
مثبت22/1±364/8رودبار

مثبت51/0±12571/4صومعه سرا
-06/0±8849/3فومن

-35/0±9138/5ستانه اشرفیهآ
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-36/1±4725/5سیاهکل
-5/1±4496/4املش
-6/1±72275/6رشت

-79/1±14197/5رودسر
-83/1±13106/7الهیجان

-23/2±18072/7تالش
- 54/2±16347/6لنگرود
-67/2±5683/5ماسال

-64/3±3753/8رضوانشهر

7ادامه جدول شماره 

نتیجه آماريشکافMean ± SDتعدادشهرستان)حیطه ( بعد

موارد همدلی
)گویه 4( 

مثبت22/1±8722/5آستارا

5/184Z=

0001/0P=

-66/0±3611/8رودبار
-97/0±8837/3فومن
-15/1±4476/4املش

-24/1±1258/4صومعه سرا
-57/1±9163/5اشرفیهآستانه
-71/2±7724/6انزلی
-85/2±72236/6رشت

-97/2±4777/6سیاهکل
-98/2±5674/5ماسال
-99/3±16387/6لنگرود
-53/4±8093/6شفت

-38/5±13111/6الهیجان
-78/5±14193/6رودسر
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-35/6±18027/8تالش
-67/7±3761/6رضوانشهر

کلیه ابعاد
)گویه 22( 

مثبت8/15±3656/27رودبار

3/197Z=

0001/0P=

مثبت1/11±8716/16آستارا
مثبت76/2±12513صومعه سرا

مثبت75/2±9127/13آستانه اشرفیه
-98/0±8897/13فومن

-72/1±4749/15سیاهکل
-06/2±7706/21انزلی
-45/3±4428/12املش
-66/3±5655/13ماسال
-88/4±8006/20شفت
-19/5±7224/17رشت

-46/7±1312/16الهیجان
-82/7±16348/16لنگرود
-17/9±14154/17رودسر
-23/9±1801/25تالش

-56/13±3787/14رضوانشهر

میزان شکاف بین "با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مشخص گردید که در تمامی ابعاد مورد تحقیق و نمرات کسب شده نشان دهنده 
کسب "میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات"و جهت مقایسه نمرات ) >01/0P( داده ها داراي توزیع نرمال نمی باشند"انتظارات و ادراکات

.استفاده می شودKruskal Wallisز پرسشنامه از آزمون ناپارامتریک شده ا

در بین شهرستانهاي مختلف استان "میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات"در همه حیطه ها تفاوت آماري معنی داري بین نمرات کسب شده از 
).>01/0Pهمگی(گیالن دیده می شود 
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بررسی میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان بطور کلی بر حسب شهرستانهاي  مورد تحقیق در استان گیالن ) 3شماره نمودار

بر حسب دفاتر پیشخوان طرف قرارداد "موارد محسوس"بررسی میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در حیطه ) 8جدول شماره 
مت استان گیالن  اداره کل بیمه سال

نتیجه آماريشکافMean ± SDتعداددفاتر پیشخوانشهرستان

آستارا
مثبت12062103/3±14/4

31/9Z=

009/0P=
مثبت10961135/3±54/3
مثبت11625594/3±7/1

آستانه اشرفیه
مثبت11582289/3±09/5

47/7Z=

024/0P=
مثبت10241583/1±66/2
مثبت10395499/4±53/2

املش
=0/2Zمثبت11483024/2±8/0

15/0P= 11801469/5±57/0-

انزلی
مثبت1159481/11±22/2

99/2Z=

22/0P=
10141747/2±47/0-
مثبت10201277/4±58/1
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تالش

مثبت1080318/10±16/2

27/2Z=

68/0P=

مثبت11731113/1±09/0
مثبت11394354/4±55/0
1160739/12±08/1-
11512241/15±31/3-

رشت

مثبت11021234/3±5/1

01/54Z=

0001/0P=

مثبت10252851/3±17/1
مثبت10552786/4±74/0
مثبت11753434/2±35/0
مثبت116113169/3±31/0
مثبت10853862/1±28/0
مثبت11151898/5±22/0
مثبت1039607/2±6/0
مثبت116418762/3±2/0

-05/0±10672044/3ا
10371287/2±08/0-
10192581/2±4/0-
10621545/1±4/0-
10572952/3±75/0-
10411026/3±1 -
11811349//2±07/1 -
10702935/3±51/1-
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)8ادامه جدول شماره 
نتیجه آماريشکافMean ± SDتعداددفاتر پیشخوانشهرستان

رشت
1186206/7±9/3-
10381481/7±64/17-

رضوانشهر
=3/7Zمثبت13412083/2±45/0

007/0P= 10721791/2±2 -

رودبار
=08/14Zمثبت10951113/3±63/12

0001/0P= مثبت12722564/5±56/3

رودسر

مثبت12162367/6±08/2

79/26Z=

0001/0P=

مثبت1192158/7±2/0
11282608/3±07/0-
10823444/3±26/2-
1163436/14±9/2 -

سیاهکل
مثبت10552214/3±77/1

29/1Z=

255/0P=
مثبت12792525/3±6/0

شفت
=78/7Zمثبت10666642/4±19/2

005/0P= 11451476/2±57/0-

صومعه سرا

مثبت11011382/3±46/2

6/8Z=

126/0P=

مثبت580491632/2±93/1
مثبت11061821/5±05/1
مثبت11792213/2±54/0
مثبت11564479/3±29/0

- 83/0±10111295/3ا

نفوم
مثبت10212939/4±06/3

3/12Z=

002/0P=
مثبت11814263/2±64/0
10991758/1±35/0-
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الهیجان

مثبت11051485/0±42/0
03/3Z=

386/0P=

11747323/3±05/0-
11322923/12±55/1-
10641543/4±6/1-

لنگرود

مثبت10231853/3±16/1

33/7Z=

119/0P=

مثبت1107150±0
11549888/2±57/0 -
1068166/3±68/0 -
12041608/5±3 -
مثبت11781558/15±6/5

ماسال
=04/14Zمثبت10151536/2±8/1

001/0P= 1012265/2±88/0-

میزان شکاف بین "مورد تحقیق و نمرات کسب شده نشان دهنده با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مشخص گردید که در تمامی ابعاد 
کسب "میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات"و جهت مقایسه نمرات ) >01/0P( داده ها داراي توزیع نرمال نمی باشند"انتظارات و ادراکات

.استفاده می شودKruskal Wallisشده از پرسشنامه از آزمون ناپارامتریک 

–رودبار –رضوانشهر –رشت –آستانه اشرفیه -خوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گیالن در شهرستان هاي آستارا دفاتر پیش

موارد "در حیطه "میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات"ماسال تفاوت آماري معنی داري بین نمرات کسب شده از –فومن –شفت –رودسر 
).>05/0P(د را نشان می ده"محسوس
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بر حسب دفاتر پیشخوان طرف قرارداد "موارد اعتماد"بررسی میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در حیطه ) 9جدول شماره 
اداره کل بیمه سالمت استان گیالن  

نتیجه آماريشکافMean ± SDتعداددفاتر پیشخوانشهرستان

آستارا
مثبت12062181/3±14/4

94/12Z=

002/0P=
مثبت10961107/3±45/3
مثبت11625575/3±54/1

آستانه اشرفیه
مثبت11582221/3±36/1

74/0Z=

68/0P=
مثبت10395487/2±14/1
مثبت10241535/2±33/0

املش
11801452/3±42/0-032/0Z=

85/0P= 11483094/9±06/2-

یانزل
مثبت10201247/6±58/3

38/6Z=

041/0P=
11594861/11±6/0-
10141786/3±05/2-

تالش

مثبت11607305/13±43/2

61/12Z=

013/0P=

مثبت11731194/1±81/1
10803158/3±41/0-
11394327/11±48/0-
11512231/14±3 -

رشت

مثبت11151869/5±66/2
مثبت10252884/3±42/1
مثبت10411011/2±4/1
مثبت116418763/4±77/0

مثبت75/0±10672064/3ا
مثبت10396084/2±73/0
مثبت10552781/4±51/0
مثبت11753496/2±2/0
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مثبت13412091/2±1/0
مثبت-10853874/10±02/2
مثبت11021286/3±66/0
مثبت10192553/2±36/0
مثبت11611312/3±16/0
10621512/2±06/0-
10371265/2±16/0-
10702966/3±65/1-
10572934/4±13/2-

)9ادامه جدول شماره 
نتیجه آماريشکافMean ± SDتعداددفاتر پیشخوانشهرستان

رشت
11811315/3±53/2-
11862011/10±2/5-
10381493/5±21/14-

-29/1±10721782/2رضوانشهر
83/2Z=

092/0P=

رودبار
=83/14Zمثبت10951129/5±45/13

0001/0P= مثبت12722583/6±52/2

رودسر

مثبت11921508/6±6/2

49/8Z=

075/0P=

مثبت11282655/3±3/0
12162385/3±26/0-
11634363/9±72/0-
10823442/2±11/1-

سیاهکل
=17/0Zمثبت10552226/3±81/1

68/0P= 12792572/12±32/1-

شفت
=55/2Zمثبت11451447/2±85/0

11/0P= 10666645/16±12/4-
=48/28Zمثبت46/4±11011369/2صومعه سرا
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=0001/0Pمثبت580491655/2±62/3

مثبت11792243/3±77/2
مثبت11564483/3±15/0
مثبت11061829/2±11/0
10111256/16±83/2-

مثبت19/0±11814211/3فومن
33/0Z=

84/0P=
10991752/2±58/0-
10212944/18±03/5-

الهیجان

مثبت11051489/1±71/0
8/3Z=

28/0P=

1132294/3±03/0-
10641593/1±8/0-
11747322/7±83/0-

لنگرود

مثبت12041623/2±06/1

15/9Z=

057/0P=

مثبت11071554/1±4/0
10231827/2±38/0-
11549888/6±64/0-
10681659/14±43/1-

ماسال
مثبت10122652/2±69/0

76/2Z=

25/0P=
مثبت10151543/2±26/0
11781593/1±8/0-

میزان شکاف بین "با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مشخص گردید که در تمامی ابعاد مورد تحقیق و نمرات کسب شده نشان دهنده 
کسب "میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات"و جهت مقایسه نمرات ) >01/0P( نمی باشندداده ها داراي توزیع نرمال"انتظارات و ادراکات

.استفاده می شودKruskal Wallisشده از پرسشنامه از آزمون ناپارامتریک 

صومعه سراتفاوت –رودبار–رشت –تالش- انزلی - دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گیالن در شهرستان هاي آستارا 
).>05/0P(را نشان می دهد "موارد اعتماد"در حیطه "میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات"آماري معنی داري بین نمرات کسب شده از 
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رف قرارداد بر حسب دفاتر پیشخوان ط"موارد اطمینان"بررسی میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در حیطه ) 10جدول شماره 
اداره کل بیمه سالمت استان گیالن  

نتیجه  آماريشکافMean ± SDتعداددفاتر پیشخوانشهرستان

آستارا
مثبت12062103/3±23/3

33/1Z=

51/0P=
مثبت10961188/1±81/2
مثبت11625568/3±38/2

آستانه اشرفیه
مثبت11582231/3±04/1

17/3Z=

204/0P=
مثبت1039541/3±79/0
10241507/5±93/0-

املش
=128/0Zمثبت11483008/3±43/0

72/0P= مثبت11801496/3±28/0

انزلی
مثبت10141786/2±94/1

73/3Z=

15/0P=
مثبت1020127/2±25/0
مثبت11594804/4±22/0

تالش

مثبت11731142/2±09/1
مثبت11394341/4±13/0
1080316/3±9/0-
11607369/4±57/0-
11512234/3±45/1-

رشت

مثبت10411029/2±2/1

9/64Z=

0001/0P=

مثبت10396049/3±75/0
مثبت11151875/4±61/0
مثبت11021281/2±58/0
مثبت10552712/4±55/0
مثبت10672077/2±35/0
مثبت116113182/2±34/0
مثبت116418733/4±33/0
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مثبت10252871/2±28/0
مثبت11811302/4±3/0
مثبت10192536/2±2/0
مثبت10621592/1±0
10381234/2±25/0-
11862013/5±65/0-
10572927/5±72/0-
1070292/3±51/1-
10853899/3±63/1-
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)10ادامه جدول شماره 
نتیجه آماريشکافMean ± SDتعداددفاتر پیشخوانشهرستان

رشت
11753445/3±7/1-
10381487/2±8/11-

رضوانشهر
1341205/3±25/0-4/2Z=

121/0P= 10721741/2±94/1-

رودبار
=82/4Zمثبت10951187/3±27/5

028/0P= مثبت12722517/4±08/2

رودسر

مثبت10552258/3±86/1

7/7Z=

103/0P=

مثبت11921555/4±26/1
مثبت1216231/4±3/0
مثبت10823446/3±02/0
11282628/3±1 -
11634331/3±25/1-

مثبت84/0±12792598/2سیاهکل
64/0Z=

422/0P=

شفت
=18/4Zمثبت11451478/2±28/1

041/0P= 10666625/4±66/0-

صومعه سرا

مثبت11564473/3±38/2
مثبت580491676/2±93/1
مثبت10111251/3±75/1
مثبت1179221/2±68/1
مثبت11011329/2±61/1
11061872/1±55/1-

فومن
مثبت10212992/3±37/2

11/11Z=

004/0P=
11814272/4±4/0-
10991723/1±52/0-

الهیجان
=03/8Zمثبت11747386/4±57/0

045/0P= 11322966/2±31/0-
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10641595/1±6/1-
مثبت1105146/5±78/1

لنگرود

مثبت10681642/4±68/2

1/21Z=

0001/0P=

مثبت11071511/4±4/1
10231829/4±05/0-
11549856/3±91/0-
12041698/2±87/1-

ماسال
مثبت10122662/3±34/0

82/0Z=

66/0P=
مثبت10151584/2±6/0
11781589/2±26/0-

میزان شکاف بین "شخص گردید که در تمامی ابعاد مورد تحقیق و نمرات کسب شده نشان دهنده با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف م
کسب "میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات"و جهت مقایسه نمرات ) >01/0P( داده ها داراي توزیع نرمال نمی باشند"انتظارات و ادراکات

.استفاده می شودKruskal Wallisشده از پرسشنامه از آزمون ناپارامتریک 

الهیجان –فومن –صومعه سرا –شفت-رودبار -دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گیالن در شهرستان هاي رشت 
ان می را نش"موارد اطمینان"در حیطه "میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات"لنگرود تفاوت آماري معنی داري بین نمرات کسب شده از –

).>05/0P(دهد 
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بر حسب دفاتر پیشخوان طرف "موارد پاسخگویی"بررسی میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در حیطه ) 11جدول شماره 
قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گیالن  

نتیجه آماريشکافMean ± SDتعداددفاتر پیشخوانشهرستان

آستارا
مثبت12062118/6±71/2

6/1Z=

44/0P=
مثبت11625502/4±89/1
مثبت1096111/4±45/1

آستانه اشرفیه
10395413/5±14/0-

18/1Z=

55/0P=
11582216/5±31/0-
10241579/6±13/1-

املش
11801429/5±21/1-016/0Z=

899/0P= 11483088/4±63/1-

زلیان
1159481/5±56/0-

49/4Z=

106/0P=
10201217/7±5/1-
10141773/4±75/3-

تالش

مثبت11394304/7±23/1

25/16Z=

003/0P=

مثبت11731151/5±72/0
10803101/6±74/1-
11607344/8±02/4-
11512272/6±13/5-

رشت

مثبت10672028/7±2

8/53Z=

0001/0P=

مثبت11753466/2±17/1
مثبت10192548/4±4/1
مثبت10252898/5±1
مثبت116113111/5±46/0
10411032/4±3/0-
10381466/9±42/0 -
11021224/4±75/0 -
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11151853/4±88/0-
1062156/5±4/1-
10853816/5±26/1-
1186208/5±55/1-
11811345/8±76/1-
10396073/7±48/2-
116418719/8±85/2-
10371269/5±5/3-
10702968/5±93/3-
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)11ادامه جدول شماره 
نتیجه آماريشکافMean ± SDتعداددفاتر پیشخوانشهرستان

رشت
10552746/5±29/4-
10572971/6±93/5-

رضوانشهر
10721709/4±2 -413/0Z=

52/0P= 13412092/10±05/5-

رودبار
=05/6Zمثبت10951126/7±18/6

014/0P= 12722505/8±96/0-

رودسر

مثبت11921551/6±26/0

24/4Z=

37/0P=

10823428/5±11/1 -
11634399/4±33/1-
12162314/8±95/2-
1128265/5±57/3 -

سیاهکل
10552243/4±72/0-44/0Z=

5/0P= 12792591/5±92/1-

شفت
=419/0Zمثبت10666608/8±78/1

517/0P= مثبت11451401/3±21/0

صومعه سرا

مثبت1101138/2±76/2

29/11Z=

046/0P=

مثبت11792274/4±04/1
مثبت10111218/5±75/0
مثبت11564477/3±29/0
مثبت11061814/7±5/0

580491619/4±62/1-

فومن
مثبت10212927/3±44/1

3/7Z=

026/0P=
مثبت10991736/1±0
11814288/3±14/1-

=99/3Z-92/0±1132294/5الهیجان
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11747328/8±79/1-262/0P=

11051409/6±14/2-
10641539/3±4/3-

لنگرود

11071549/6±2/1-

9/6Z=

014/0P=

10681625/6±68/2-
11541625/6±68/2-
1023184/6±55/4-
12041667/6±06/5-

ماسال
10151551/3±66/0-

31/3Z=

19/0P=
1012266±53/2 -
11781587/6±93/4-

میزان شکاف بین "با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مشخص گردید که در تمامی ابعاد مورد تحقیق و نمرات کسب شده نشان دهنده 
کسب "میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات"و جهت مقایسه نمرات) >01/0P(داده ها داراي توزیع نرمال نمی باشند"انتظارات و ادراکات

.استفاده می شودKruskal Wallisشده از پرسشنامه از آزمون ناپارامتریک 

لنگرود –فومن –صومعه سرا -رودبار -رشت -دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گیالن در شهرستان هاي تالش 
را نشان می دهد "موارد پاسخگویی"در حیطه "میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات"مرات کسب شده از تفاوت آماري معنی داري بین ن

)05/0P<.(
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بر حسب دفاتر پیشخوان طرف قرارداد "موارد همدلی"بررسی میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در حیطه ) 12جدول شماره 
استان گیالن  اداره کل بیمه سالمت

نتیجه آماريشکافMean ± SDتعداددفاتر پیشخوانشهرستان

آستارا
مثبت10961158/3±72/3

45/4Z=

108/0P=
مثبت11625512/4±09/1
مثبت12062178/7±28/0

آستانه اشرفیه
11582298/3±54/0-

26/1Z=

532/0P=
1039547/5±81/1-
10241542/7±26/2-

املش
11483001/4±23/0-98/3Z=

046/0P= 11801473/5±14/3-

انزلی
11594849/6±27/1-

54/9Z=

008/0P=
1020125/4±91/3-
10141736/5±94/5-

تالش

11731194/3±2 -

87/9Z=

043/0P=

11394356/8±02/4-
10803149/7±87/6-
1151223/8±36/7-
11607354/8±84/7-

رشت

مثبت1038144±07/4

4/112Z=

0001/0P=

مثبت1025287/1±35/0
10411034/6±1/0-
10621533/3±53/0-
10672056/3±2/1-
116113155/4±67/1-
10853883/4±71/1-
11862093/4±85/1-
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11811321/5±07/2-
10371255/5±58/2-
1175347/4±64/2-
10552786/7±07/3-
11151894/4±11/3-
11641875/8±19/3-
10396063/5±1/4-
11021216/4±58/4-
10192574/4±72/4-
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)12ماره ادامه جدول ش
نتیجه آماريشکافMean ± SDتعداددفاتر پیشخوانشهرستان

رشت
10572985/3±93/6-
10702941/5±34/9-

رضوانشهر
1072176/5±05/6-76/1Z=

18/0P= 13412021/7±05/9-

رودبار
=72/5Zمثبت10951112/3±18/4

017/0P= 12722574/8±8/2-

ودسرر

10823449/5±76/2-

5/27Z=

0001/0P=

11921506/5±53/3-
12162363/8±3/4-
11282673/5±15/5-
11634328/6±16/10-

سیاهکل
10552208/5±1 -96/1Z=

16/0P= 12792566/7±72/4-

شفت
11451412/4±64/1-39/4Z=

036/0P= 10666627/7±15/5-

صومعه سرا

مثبت11792255/2±045/0

47/27Z=

0001/0P=

مثبت10111284/3±5/0
مثبت11011324/3±76/1
11564402/5±06/1-

58049166/2±37/1-
11061876/5±44/6-

فومن
10991753/1±29/0-

71/1Z=

42/0P=
10212916/4±06/1-
11814233/3±19/1-

=1/3Z-28/3±11051456/4الهیجان
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11322905/6±48/4-376/0P=

11747348/6±94/5-
1064154/5±33/6-

لنگرود

11071519/6±6/1-

18/37Z=

0001/0P=

11549866/6±41/2-
10681616/4±87/5-
12041613/6±43/7-
10231881/6±83/9-

ماسال
10151554/5±8/0-

08/5Z=

079/0P=
10122642/4±42/2-
11781588/6±13/6-

میزان شکاف بین "با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مشخص گردید که در تمامی ابعاد مورد تحقیق و نمرات کسب شده نشان دهنده 
کسب "میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات"و جهت مقایسه نمرات ) >01/0P( اده ها داراي توزیع نرمال نمی باشندد"انتظارات و ادراکات

.استفاده می شودKruskal Wallisشده از پرسشنامه از آزمون ناپارامتریک 

شفت –رودسر –رودبار - رشت -تالش -ی انزل–دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گیالن در شهرستان هاي املش 
موارد "در حیطه "میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات"لنگرود تفاوت آماري معنی داري بین نمرات کسب شده از –فومن –صومعه سرا -

).>05/0P(را نشان می دهد "همدلی
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بر حسب دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره "کلیه حیطه ها "ت بیمه شدگان در بررسی میزان شکاف بین انتظارات و ادراکا) 13جدول شماره 
کل بیمه سالمت استان گیالن  

نتیجه آماريشکافMean ± SDتعداددفاتر پیشخوانشهرستان

آستارا
مثبت11625501/15±61/8

75/5Z=

056/0P=
مثبت12062122/20±52/14
مثبت10961174/10±17

آستانه اشرفیه
مثبت11582206/11±63/6

37/4Z=

112/0P=
مثبت10395443/13±3/2
10241595/14±33/1-

املش
11483098/10±7/2-92/1Z=

165/0P= 11801402/15±07/5-

انزلی
مثبت11594866/23±02/0

65/6Z=

036/0P=
مثبت10201228/18±0
10141763/11±87/9-

تالش

مثبت11731176/7±72/1

62/10Z=

031/0P=

11394311/21±58/2-
10803163/16±29/10-
11607308/29±09/11-
11512221/28±27/20-

رشت

مثبت10252857/14±25/4

6/96Z=

0001/0P=

مثبت10672083/17±85/1
مثبت10411075/10±2/1
116113141/12±38/0-
1115184/20±5/0-

1062157/7±4/2-
11021251/9±58/2-
10192529/9±16/3-
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10396006/14±5/4-
116418735/21±74/4-
11753444/9±97/4-
10552747/15±55/5-
10853866/12±34/6-
10371209/11±58/6-
11811386/13±15/7-
11862055/24±15/13-
10721742/8±29/13-
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)13ادامه جدول شماره 
نتیجه آماريشکافMean ± SDتعداددفاتر پیشخوانشهرستان

رشت

13412095/18±8/13-
10572979/15±48/16-
10702914/11±96/17-
10381446/14±07/40-

رودبار
=54/14Zمثبت12722525/24±4/4

0001/0P= مثبت10951152/13±72/4

رودسر

مثبت11921579/23±8/0

5/17Z=

0001/0P=

12162327/19±13/5-
10823463/10±23/7-
11282609/12±5/9-
11634323/19±3/16-

سیاهکل
=87/4Zمثبت10552249/11±72/3

027/0P= 12792512/17±52/6-

شفت
=67/2Zمثبت11451416/11±14/0

102/0P= 10666639/21±95/5-

صومعه سرا

مثبت11011398/9±07/13

92/25Z=

0001/0P=

مثبت11792237/7±09/6
مثبت580491694/7±5/4
مثبت11564409/14±06/2
10111286/18±66/0-
11061862/10±33/6-

فومن
مثبت10212993/20±79/0

55/3Z=

169/0P=
1099178/4±76/1-
11814212/10±9/1-

=99/6Z-5/2±11051493/9الهیجان
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1132293/13±07/5-072/0P=

1174736/18±05/8-
10641531/11±73/13-

لنگرود

11071595/15±1 -

18/15Z=

004/0P=

11549871/16±53/6-
10681649/14±8 -
10231887/14±66/13-
12041626/16±86/15-

ماسال
مثبت10151587/10±2/1

64/5Z=

06/0P=
10122672/10±8/4-
11781502/19±53/6-

میزان شکاف بین "با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مشخص گردید که در تمامی ابعاد مورد تحقیق و نمرات کسب شده نشان دهنده 
کسب "ت و ادراکاتمیزان شکاف بین انتظارا"و جهت مقایسه نمرات ) >01/0P( داده ها داراي توزیع نرمال نمی باشند"انتظارات و ادراکات

.استفاده می شودKruskal Wallisشده از پرسشنامه از آزمون ناپارامتریک 

–رودسر –رودبار - رشت - تالش -انزلی –دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گیالن در شهرستان هاي املش 

کلیه حیطه ها "در "میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات"مرات کسب شده از لنگرود تفاوت آماري معنی داري بین ن–صومعه سرا -سیاهکل 
).>05/0P(را نشان می دهد "
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فصل پنجم

نتیجه گیري و پیشنهادها
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مقدمه          -

ن قسمت تریدر ابتدا مهم،می روددر این فصل که فصل نهایی و به عبارتی نتیجه پژوهش نیز به شمار
.  مورد ارزیابی قرار خواهدگرفت،باشدهاي پژوهش میپژوهش که نتایج آزمون فرضیه

،رسد و در نهایت پیشنهادهایی که از این پژوهش گرفته شده استگیري میسپس نوبت به بحث و نتیجه

القمند به این عگرانکل بیمه سالمت استان گیالن و سایر پژوهشبراي سازمان بیمه سالمت ایران و اداره
.ارائه خواهد شدحوزه کاري 

نتیجه گیري و پیشنهادها-5-1

نتایج به دست آمده از آمارتوصیفی-5-1-1

بررسی مشخصات فردي مراجعین بیمه شده به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان 
د اداره کل بیمه سالمت استان گیالن مراجعه کننده به دفاتر پیشخوان طرف قراردا2015گیالن در میان 

بیشترین درصد مراجعین . از موارد مراجعین را زنان تشکیل می دادند% 2/46از موارد را مردان و 8/53%
( و بیشترین صندوق مورد استفاده نیز مربوط به کارکنان دولت بود ) %3/39( تحصیالت در حد دیپلم داشتند

5/33.( %
دو دفتر درحال انتقال و یک دفتر در زمان اجراي ( دفتر69رسی در این مطالعه دفاتر پیشخوان مورد بر

بررسی فراوانی لذا .عدد بوده است2105هاي تکمیل شده تعداد و پرسشنامه)مطالعه تعلیق بوده است 
مراجعین بیمه شده به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد در شهر هاي مختلف اداره کل بیمه سالمت استان 

، 180، تالش 77، انزلی 44، املش 91، آستانه اشرفیه 87ن مطابق پرسشنامه جمع آوري شده در آستارا گیال
، 88،  فومن 125، صومعه سرا 80، شفت 47، سیاهکل 141، رودسر 36، رودبار 37، رضوانشهر 722رشت 

.می باشد56، ماسال 163، لنگرود 131الهیجان 
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ار استنباطینتایج به دست آمده از آم-5-1-2

.دراین پژوهش پنج فرضیه مطرح شده بود
داري وجود شدگان در بعد موارد محسوس تفاوت معنیبین انتظارات و ادراکات بیمه. اولین فرضیه این بود

. ندارد
دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گیالن در نتایج آزمون نشاندهنده آن است 

ماسال –فومن –شفت –رودسر –رودبار –رضوانشهر –رشت –آستانه اشرفیه - تارا شهرستان هاي آس
"در حیطه "میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات"تفاوت آماري معنی داري بین نمرات کسب شده از 

شدگان در زمینه و این بدین معناست که بین انتظار و ادراك بیمهرا نشان می دهد"موارد محسوس
شهرهاسایردراما. استگی کارکنان و همچنین مدرن و به روز بودن تجهیزات دفاتر تفاوت وجود داردآر

"حیطهدر"ادراکاتوانتظاراتبینشکافمیزان"ازشدهکسبنمراتبینداريمعنیآماريتفاوت

.دهدنمینشانرا"محسوسموارد

وچیدمان ادارياصالحباتوانمی،محسوساتبعدبارابطهدرمشکالتحلوشکافکاهشبرايلذا

.نموداقدامشکافاینکاهشبهنسبتشدگانبیمهبهخدمتارائهمتناسب بالوازموتجهیزاتبکارگیري

.فرضیه دوم، بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان در بعد موارد اعتماد تفاوت معنی داري وجود ندارد
دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گیالن است که در نتایج آزمون نشاندهنده آن 

صومعه سرا تفاوت آماري معنی داري بین –رودبار –رشت –تالش - انزلی - در شهرستان هاي آستارا 
و را نشان می دهد "موارد اعتماد"در حیطه "میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات"نمرات کسب شده از 

شدگان از لحاظ جلب اعتماد مشتریان نسبت به حل بدین معناست که بین انتظار و ادراك بیمهاین
شدگان در دفاتر بندي مناسب انجام خدمات و مسئولیت پذیري در حفظ سوابق  بیمهمشکالت، زمان

ازشدهکسبنمراتبینداريمعنیآمارياما در سایر شهرها تفاوت. پیشخوان ذکر شده تفاوت وجود دارد
.دهدنمینشانرا"اعتمادموارد"حیطهدر"ادراکاتوانتظاراتبینشکافمیزان"
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آموزشجهتدرریزيبرنامهباتوانمی،اعتمادبعدبارابطهدرمشکالتحلوشکافکاهشبرايلذا

بهمناسبماتخدارائهاي،بیمهمختلفهايصندوقدروکاريزمینهدردفاترکارکنانبهمتناسبهاي
شدگان در جهت بیمهبهرسانیاطالعهمچنینودفترتوسطآنهامشکالتحلجهتدرشدگانبیمه

.نمودطرفبرراشکافاینازبخشی)شدگانبیمهتوانمندسازي( حقوقشانازآن هاآگاهی

.داري وجود نداردنیشدگان در بعد موارد اطمینان تفاوت معفرضیه سوم، بین انتظارات و ادراکات بیمه
دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گیالن نتایج آزمون نشاندهنده آن است که در 

لنگرود تفاوت آماري معنی –الهیجان –فومن –صومعه سرا –شفت - رودبار - در شهرستان هاي رشت 
را نشان "موارد اطمینان"در حیطه "ادراکاتمیزان شکاف بین انتظارات و "داري بین نمرات کسب شده از 

شدگان از لحاظ اطالع رسانی دقیق و حس ایجاد و این بدین معناست که بین انتظار و ادراك بیمه. می دهد
اما. شدگان در دفاتر پیشخوان ذکر شده تفاوت وجود داردگویی به بیمههمکاري با مشتریان نسبت به پاسخ

"ادراکاتوانتظاراتبینشکافمیزان"ازشدهکسبنمراتبینداريمعنیريآماتفاوتشهرهاسایردر

.دهدنمینشانرا"اطمینانموارد"حیطهدر

بیمههايخواستهبهبهتروبیشترتوجه،اطمینانبعدبارابطهدرمشکالتحلوشکافکاهشبرايلذا

میمثمر ثمر،آنانبهمناسبزماندروسهولتبامناسب،خدماتارائهوهاآنهاينیازمنديوشدگان

.باشد

.داري وجود نداردگویی تفاوت معنیشدگان در بعد موارد پاسخفرضیه چهارم، بین انتظارات و ادراکات بیمه
درگیالناستانسالمتبیمهکلادارهقراردادطرفپیشخواندفاتردراستآننشاندهندهآزموننتایج

بینداريمعنیآماريتفاوتلنگرود–فومن–سراصومعه- رودبار-رشت- شتالهايشهرستان
مینشانرا"پاسخگوییموارد"حیطهدر"ادراکاتوانتظاراتبینشکافمیزان"ازشدهکسبنمرات
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منافعونیازبهدفاترتوجهودركدرشدگان¬بیمهادراكوانتظاربینکهمعناستبدینایندهد و
.داردوجودتفاوتشدهذکرپیشخواندفاتردرممکنزمانبهتریندراموربهینهانجاموریانمشت
وانتظاراتبینشکافمیزان"ازشدهکسبنمراتبینداريمعنیآماريتفاوتشهرهاسایردراما

دهدنمینشانرا"پاسخگویی"حیطهدر"ادراکات
ارائهدقیقزمانو رعایت با تعیین،گوییپاسخبعدباطهرابدرمشکالتحلوشکافکاهشبرايلذا

شکافاینکاهشجهتها،درآنبهمناسبخدمتارائهونیازمندیهاها،خواستهبهبیشترتوجهخدمت،
.برداشتگام

. داري وجود نداردشدگان در بعد موارد همدلی تفاوت معنیفرضیه پنجم، بین انتظارات و ادراکات بیمه
تالش - انزلی –ر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمت استان گیالن در شهرستان هاي املش دفات

لنگرود تفاوت آماري معنی داري بین نمرات –فومن –صومعه سرا - شفت –رودسر –رودبار - رشت -
.می دهدرا نشان "موارد همدلی"در حیطه "میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات"کسب شده از 

وانتظاراتبینشکافمیزان"ازشدهکسبنمراتبینداريمعنیآماريتفاوتشهرهاسایردراما
.دهدنمینشانرا"همدلی"حیطهدر"ادراکات

روانیهايشیوهآموزشبا می توان،همدلیبعدبارابطهدرمشکالتحلوشکافکاهشبرايلذا

.نموداقدامموقعبهومناسبخدماتائهاروشدهبیمهباارتباطبرقراري

نتیجه گیري -5-1-3

نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب کیفیت ارائه خدمات در دفاتر پنح شهر، 

تنها در یکی از ابعاد و ،)محسوسات(ماسالرضوانشهر و،آستانه اشرفیه،)اطمینان(الهیجان،)همدلی(املش

در دو )اعتماد و همدلی(و انزلی)محسوسات وهمدلی(رودسر،)محسوسات و اعتماد(شهر ، آستاراسهدر دفاتر

و ) اطمینان و همدلی،محسوسات(شفت،)پاسخگویی و همدلی،اطمینان(شهر لنگرودسهدفاتردروبعد

پاسخ گویی ،اطمینان،محسوسات(فومنشهردودفاتردرو در سه بعد) پاسخ گویی و اعتماد،همدلی(تالش
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در چهار بعد و در نهایت در دو شهر رشت و ) پاسخ گویی وهمدلی،اطمینان،اعتماد(و صومعه سرا) و همدلی

.رودبار در هر پنج بعد اختالف معناداري وجود دارد

) شش شهر(اعتماد کمترین و گویی و پاسخ) ده شهر(شود بعد همدلی بیشترین گونه که مشاهده میهمان
.باشندبین وضعیت ایده آل و وضعیت موجود را در بین شهرها دارا میشکاف را 

داري در رابطه با بعد همدلی که شامل مواردي مانند لذا براي کاهش هر چه بیشتر اختالف شکاف و معنی
توان با شدگان توسط کارکنان دفتر می باشد میهاي بیمهدلسوزي، توجه شخصی و انجام به موقع خواسته

شده و ارائه هاي روانی برقراري ارتباط با بیمههاي متعدد ایجاد همدلی همچون آموزش شیوهه از شیوهاستفاد
. خدمات مناسب و به موقع در جهت حل مشکالت آنان و کاهش این شکاف اقدام نمود

امنیت در بعد اطمینان که شامل مواردي چون ادب و احترام کارکنان به مشتریان و ارباب رجوع، ایجاد حس
شهر، شکاف بین وضعیت ایده آل و وضعیت 7در ، و اعتماد براي مشتریان در هنگام دریافت خدمت می باشد

- موجود دارد، لذا کاهش شکاف کیفیت خدمات در این بعد مستلزم استفاده از توجه بیشتر و بهتر به خواسته

.باشدولت و در زمان مناسب به آنان میها و ارائه خدمات مناسب، با سههاي آنشدگان و نیازمنديهاي بیمه

در خصوص بعد اعتماد که شامل مواردي چون توانایی کارکنان در ارائه خدمت به مشتریان و ارباب رجوع، 
دقت در انجام کار و دادن اطمینان به مشتریان در هنگام دریافت خدمت می باشد، در شش شهر، شکاف 

هاي بیشتر و متناسب ، می توان با برنامه ریزي در جهت آموزشآل و وضعیت موجود داردبین وضعیت ایده
شدگان در اي، ارائه خدمات مناسب به بیمهبه کارکنان دفاتر در زمینه کاري و در صندوق هاي مختلف بیمه

شده بخشی از این جهت حل مشکالت آنها توسط دفتر و همچنین اجراي راهکار اطالع رسانی به بیمه
.مودشکاف را بر طرف ن
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که شامل مواردي مانند تجهیزات، اثاثیه، لوازم ارائه خدمت و ) محسوسات(در ارتباط با بعد ملموسات
توان با آراستگی کارکنان می باشد در هشت شهر، شکاف بین وضعیت ایده آل و وضعیت موجود دارد، می

ت و لوازم ارائه خدمت به سازي در میان کارکنان به آراستگی بیشتر و اصالح و بکارگیري تجهیزافرهنگ
این بعد به جهت ماهیت فیزیکی آن امکان جبران . شدگان نسبت به کاهش این شکاف اقدام نمودبیمه

.سریع و حذف این شکاف به راحتی امکانپذیر است
شهر، شکاف بین وضعیت ایده آل و وضعیت موجود دارد،  شامل مواردي 6گویی نیز در و در بعد پاسخ
شدگان و ارائه خدمت در زمان وعده داده شده گویی به مشکالت بیمهي با کارکنان، پاسخهمچون همدرد

هاي متعدد تسهیل خدمات همچون، زمان دقیق ارائه خدمت، توجه توان با استفاده از شیوهمی باشد می
و ارائه شدگان و اقدام مناسب جهت حل مشکلها، نیازمندیها و همدردي بیشتر با بیمهبیشتر به خواسته

. ها،در جهت کاهش این شکاف گام برداشتخدمت مناسب به آن

رتبه بندي دفاتر شهرها بر اساس نتایج مطالعه -5-1-4

.تطابق وجود داردشدگانبیمهادراكوانتظاربینتر پیشخوان شهر سیاهکل در هر پنج بعد ادف-1

بعد بین انتظار فیه، رضوانشهر و ماسال در یکاشرآستانه،الهیجان،املشدفاتر پیشخوان شهرهاي -2

.اختالف معنی داري وجود داردشدگان و ادراك بیمه
اختالفشدگانبیمهادراكوانتظاربینبعددودرانزلیورودسرآستارا،شهرهايپیشخواندفاتر- 3

.داردوجودداريمعنی
اختالفشدگانبیمهادراكوانتظاربینعدبسهدرشفتولنگرود،تالششهرهايپیشخواندفاتر- 4

.داردوجودداريمعنی
اختالفشدگانبیمهادراكوانتظاربینبعدچهاردرصومعه سراوفومنشهرهايپیشخواندفاتر- 5

.داردوجودداريمعنی
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معنیفاختالشدگانبیمهادراكوانتظاربینبعدپنجدررودبارورشتشهرهايپیشخواندفاتر- 6
.داردوجودداري

مین رضایت بیمه ادر نهایت می توان دفاتر پیشخوان هر شهرستان را در ت-5-1-5

شدگان در ارائه خدمات و برآورد کردن ادراکات و انتظارات آن ها به ترتیب زیر رتبه 

:بندي نمود 

دلی و تضمین رضایت بیمه هم،گوییدر پنج بعد محسوسات، اعتماد، پاسخسیاهکلشهرپیشخواندفاتر-1

.شدگان در ارائه خدمات و برآورد کردن ادراکات و انتظارات آن ها بدست آورده است
ماسال در چهار بعد رضایت بیمه ورضوانشهراشرفیه،آستانهالهیجان،املش،شهرهايپیشخواندفاتر- 2

.ت آورده اندشدگان در ارائه خدمات و برآورد کردن ادراکات و انتظارات آن ها بدس
در سه بعد رضایت بیمه شدگان در ارائه خدمات و برآورد انزلیورودسرآستارا،شهرهايپیشخواندفاتر- 3

.کردن ادراکات و انتظارات آن ها بدست آورده اند
در دو بعد رضایت بیمه شدگان در ارائه خدمات و برآورد شفتولنگرودتالش،شهرهايپیشخواندفاتر- 4

.ادراکات و انتظارات آن ها بدست آورده استکردن
در یک بعد رضایت بیمه شدگان را در ارائه خدمات و سراصومعهوفومنشهرهايپیشخواندفاتر-5

.ورده اندآبرآورد کردن ادراکات و انتظارات آن ها بدست 
راشدگانبیمهرضایته اندگانه نتوانستهیچ یک از ابعاد پنجدررشت و رودبارشهرهايپیشخواندفاتر-6

.اندبیاوردهبدستها راآنانتظاراتوادراکاتکردنبرآوردوخدماتارائهدر
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:در مجموع دفاتر پیشخوان دولت را می توان مطابق با جدول زیر رتبه بندي نمود
انتظارات و ادراکات بیمه شدگان رتبه بندي دفاتر پیشخوان طرف قرارداد بر اساس میزان میانگین شکاف بین) 1-5جدول

به تفکیک ابعاد در  اداره کل بیمه سالمت استان گیالن  

دفاتر شهرستان
موارد محسوسپیشخوان

موارد 
اعتماد

موارد 
اطمینان

موارد 
پاسخگویی

موارد 
همدلی

کلی

آستارا

1162525664656565

1206666768676267

1096646467636768

آستانه 
اشرفیه

1158675349465664

1039615247484358

1024624012353943

املش
114846940265936

1180182532363029

انزلی

1159592230444949

1014211061101414

1020516531292648

تالش
11601159188512

1173305750554155
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1151359272

1139412428602537

108057261425913

رشت

1164314936152933

1161363537534547

1019224129611935

108534115324424

1102504443412137

1039424746182434

1067264839665056

1025495532576360

118112734244019

105545434173227

1037282923123620

105716815184

11862217284211

1041135451476053

117537374593531
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107010128933

103811145681

رشت
1115336245403146

1062223026305740

رضوانشهر
10727152201310

1341393223447

رودبار
1272656062383361

1095696969696969

رودسر

1163520103115

1192316152512752

108261627363418

1128253911111715

1216562834142328

سیاهکل
1279421448221923

1055535759425459

106658416641726شفت
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1145185053504650

صومعه سرا

101115657566445

1101606855686666

58049556660274862

1156353464525257

110647337541025

1179406356586163

فومن

102163363625251

1099242319495842

1181443620345141

الهیجان

1174261742231416

113293121392229

1064818613118

1105384658192839

1154182113213821لنگرود
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1068171366161617

1023482725629

12044513366

1107294254334744

ماسال

1012144537173732

1015543844435553

117868182251221

Sortingهمچنین به تفکیک ابعاد مطابق با جداول زیر می توانیم براي دفاتر پیشخوان طرف قرار داد 

:مداشته باشی
دفاتر پیشخوان طرف قرارداد بر اساس میزان میانگین شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان Sorting) 2- 5جدول

در بعد موارد محسوس در  اداره کل بیمه سالمت استان گیالن  

رتبهمیانگین شکافتعداددفاتر پیشخوان

103814-17.641

118620-3.92

115122-3.313

120416-34

116343-2.95
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108234-2.266

107217-27

106415-1.68

113229-1.559

107029-1.5110

116073-1.0811

118113-1.0712

104110-113

101226-0.8814

101112-0.8315

105729-0.7516

106816-0.6817

118014-0.5718

114514-0.5719

115498-0.5720

101417-0.4721

101925-0.422

106215-0.423

118117-0.3524
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112826-0.0725

106720-0.0526

117473-0.0527

103712-0.00828

110715029

1173110.0930

11641870.231

1192150.232

1115180.2233

1085380.2834

1156440.2935

11611310.3136

1175340.3537

1105140.4238

1341200.4539

1179220.5440

1139430.5541

1039600.642
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1279250.643

1181420.6444

1055270.7445

1148300.846

1106181.0547

1023181.1648

1025281.1749

1102121.550

1020121.5851

1162551.752

1055221.7753

1015151.854

58049161.9355

1216232.0856

1080312.1657

1066662.1958

1159482.2259
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1101132.4660

1039542.5361

1024152.6662

1021293.0663

1096113.5464

1272253.5665

1206214.1466

1158225.0967

1178155.668

10951112.6369

دفاتر پیشخوان طرف قرارداد بر اساس میزان میانگین شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان Sorting) 3- 5جدول

ان گیالن  در بعد موارد اعتماد در  اداره کل بیمه سالمت است

رتبهمیانگین شکافتعداددفاتر پیشخوان

103814-14.211
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118620-5.22

102129-5.033

106666-4.124

115122-35

101112-2.836

118113-2.537

105729-2.138

114830-2.069

101417-2.0510

108538-2.0211

107029-1.6512

106816-1.4313

127925-1.3214

107217-1.2915

108234-1.1116

117473-0.8317

106415-0.818

117815-0.819
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116343-0.7220

115498-0.6421

115948-0.622

109917-0.5823

113943-0.4824

118014-0.4225

108031-0.4126

102318-0.3827

121623-0.2628

103712-0.1629

106215-0.0630

113229-0.0331

1341200.132

1106180.1133

1156440.1534

11611310.1635

1181420.1936
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1175340.237

1015150.2638

1128260.339

1024150.3340

1019250.3641

1107150.442

1055270.5143

1102120.6644

1012260.6945

1105140.7146

1039600.7347

1067200.7548

11641870.7749

1145140.8550

1204161.0651
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1039541.1452

1158221.3653

1041101.454

1025281.4255

1162551.5456

1173111.8157

1055221.8158

1160732.4359

1272252.5260

1192152.661

1115182.6662

1179222.7763

1096113.4564

1020123.5865

58049163.6266

1206214.1467
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1101134.4668

10951113.4569

داد بر اساس میزان میانگین شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان دفاتر پیشخوان طرف قرارSorting) 4- 5جدول

در بعد موارد اطمینان در  اداره کل بیمه سالمت استان گیالن  

رتبهمیانگین شکافتعداددفاتر پیشخوان

11.81-14شتر1181

1.942-17رضوانشهر1072

1.873-16لنگرود1204

1.74-34رشت1175

1.635-38رشت1085

1.66-15الهیجان1064

1.557-18صومعه سرا1106

1.518-29رشت1070

1.459-22تالش1151

1.2510-43رودسر1163

111-26رودسر1128
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0.9312-15آستانه اشرفیه1024

0.9113-98لنگرود1154

0.914-31تالش1080

0.7215-29رشت1057

0.6616-66شفت1066

0.6517-20رشت1186

0.5718-73تالش1160

0.5219-17فومن1099

0.420-42فومن1181ا

0.3121-29الهیجان1132

0.2622-15ماسال1178

0.2523-12رشت1037

0.2524-20رضوانشهر1341

0.0525-18لنگرود1023

15026رشت1062

340.0227رودسر1082

430.1328تالش1139
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250.229رشت1019

480.2230انزلی1159

120.2531انزلی1020

140.2832املش1180

280.2833رشت1025

130.334رشت1181

230.335رودسر1216

1870.3336رشت1164

1310.3437رشت1161

260.3438ماسال1012

200.3539رشت1067

300.4340املش1148

270.5541رشت1055

730.5742الهیجان1174

120.5843رشت1102

150.644ماسال1015

180.6145رشت1115

600.7546رشت1039
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540.7947آستانه اشرفیه1039

250.8448سیاهکل1279

221.0449آستانه اشرفیه1158

111.0950تالش1173

101.251رشت1041

151.2652رودسر1192

141.2853شفت1145

151.454لنگرود1107

131.6155صومعه سرا1101

221.6856صومعه سرا1179

121.7557صومعه سرا1011

141.7858الهیجان1105

221.8659سیاهکل1055

161.9360صومعه سرا58049

171.9461انزلی1014
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252.0862رودبار1272

292.3763فومن1021

552.3864آستارا1162

442.3865صومعه سرا1156

162.6866لنگرود1068

112.8167آستارا1096

213.2368آستارا1206

115.2769رودبار1095

یشخوان طرف قرارداد بر اساس میزان میانگین شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان دفاتر پSorting) 4- 5جدول

در بعد موارد پاسخگویی در  اداره کل بیمه سالمت استان گیالن  

رتبهمیانگین شکافتعداددفاتر پیشخوان

5.931-29رشت1057

5.132-22تالش1151

5.063-16لنگرود1204

5.054-20شهررضوان1341

4.935-15ماسال1178

4.556-18لنگرود1023

4.297-27رشت1055

4.028-73تالش1160
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3.939-29رشت1070

3.7510-17انزلی1014

3.5711-26رودسر1128

3.512-12رشت1037

3.413-15الهیجان1064

2.9514-23رودسر1216

2.8515-187رشت1164

2.6816-16لنگرود1068

2.5317-26ماسال1012

2.4818-60رشت1039

2.1419-14الهیجان1105

220-17رضوانشهر1072

1.9721-98لنگرود1154

1.9222-25سیاهکل1279

1.7923-73الهیجان1174

1.7624-13حاتمی رشت

1.7425-31تالش1080

1.6326-30املش1148

1.6227-16صومعه سرا58049

1.5528-20رشت1186
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1.529-12انزلی1020

1.430-15رشت1062

1.3331-43رودسر1163

1.2632-38رشت1085

1.233-15لنگرود1107

1.1434-42فومن1181

1.1335-15آستانه اشرفیه1024

1.1136-14املش1180

1.1137-34رودسر1082

0.9638-25رودبار1272

0.9239-29الهیجان1132

0.8840-18رشت1115

0.7541-12رشت1102

0.7242-22بابایی سیاهکل1055

0.6643-15ماسال1015

0.5644-48انزلی1159

0.4245-14رشت1038

0.3146-22آستانه اشرفیه1158

0.347-10رشت1041

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


124

0.1448-54رشیدي آستانه اشرفیه1039

17049فومن1099

140.2150شفت1145

150.2651رودسر1192

440.2952صومعه سرا1156

1310.4653رشت1161

180.554صومعه سرا1106

110.7255تالش1173

120.7556صومعه سرا1011

28157رشت1025

221.0458صومعه سرا1179

341.1759رشت1175

431.2360تالش1139

251.461رشت1019

291.4462فومن1021

111.4563آستارا1096

661.7864شفت1066

551.8965آستارا1162

20266رشت1067
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212.7167آستارا1206

132.7668صومعه سرا1101

116.1869رودبار1095

دفاتر پیشخوان طرف قرارداد بر اساس میزان میانگین شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان Sorting) 5- 5جدول

در بعد موارد همدلی در  اداره کل بیمه سالمت استان گیالن 

رتبهمیانگین شکافتعداددفاتر پیشخوان

10.161-43رودسر1163

9.822-18رودلنگ1023

9.343-29رشت1070

9.054-20رضوانشهر1341

7.845-73تالش1160

7.436-16لنگرود1204

7.367-22تالش1151

6.938-29رشت1057

6.879-31تالش1080

6.4410-18صومعه سرا1106

6.3311-15الهیجان1064
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6.1312-15ماسال1178

6.0513-17رضوانشهر1072

5.9414-17انزلی1014

5.9415-73الهیجان1174

5.8716-16لنگرود1068

5.1517-26رودسر1128

5.1518-66شفت1066

4.7219-25رشت1019

4.7220-25سیاهکل1279

4.5821-12رشت1102

4.4822-29الهیجان1132

4.323-23رودسر1216

4.124-60رشت1039

4.0225-43تالش1139

3.9126-12انزلی1020

3.5327-15رودسر1192

3.2828-14الهیجان1105

3.1929-187رشت1164

3.1430-14املش1180

3.1131-18رشت1115
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3.0732-27رشت1055

2.833-25رودبار1272

2.7634-34رودسر1082

2.6435-34رشت1175

2.5836-12رشت1037

2.4237-26ماسال1012

2.4138-98لنگرود1154

2.2639-15آستانه اشرفیه1024

2.0740-13رشت1181

241-11تالش1173

1.8542-20رشت1186

1.8143-54آستانه اشرفیه1039

1.7144-38رشت1085

1.6745-131رشت1161

1.6446-14شفت1145

1.647-15لنگرود1107

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


124

1.3748-16صومعه سرا58049

1.2749-48انزلی1159

1.250-20رشت1067

1.1951-42فومن1181

1.0652-44صومعه سرا1156

1.0653-29فومن1021

154-22سیاهکل1055

0.855-15ماسال1015

0.5456-22ستانه اشرفیهآ1158

0.5357-15رشت1062

0.2958-17فومن1099

0.2359-30املش1148

0.160-10رشت1041

220.04561صومعه سرا1179

210.2862آستارا1206
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280.3563رشت1025

120.564صومعه سرا1011

551.0965آستارا1162

131.7666صومعه سرا1101

113.7267آستارا1096

144.0768رشت1038

114.1869رودبار1095

دفاتر پیشخوان طرف قرارداد بر اساس میزان میانگین شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمه شدگان Sorting) 6- 5جدول

در همه ابعاد در  اداره کل بیمه سالمت استان گیالن 

رتبهنگین شکافمیاتعداددفاتر پیشخوان

40.071-14رشت1038

20.272-22تالش1151

17.963-29رشت1070

16.484-29رشت1057

16.35-43رودسر1163

15.866-16لنگرود1204

13.87-20رضوانشهر1341
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13.738-15الهیجان1064

13.669-18لنگرود1023

13.2910-17رضوانشهر1072

13.1511-20رشت1186

11.0912-73تالش1160

10.2913-31تالش1080

9.8714-17انزلی1014

9.515-26رودسر1128

8.0516-73الهیجان1174

817-16لنگرود1068

7.2318-34رودسر1082

7.1519-13رشت1181

6.5820-12رشت1037

6.5321-98لنگرود1154

6.5322-15ماسال1178

6.5223-25سیاهکل1279

6.3424-38رشت1085

6.3325-18صومعه سرا1106
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5.9526-66شفت1066

5.5527-27رشت1055

5.1328-23رودسر1216

5.0729-14املش1180

5.0730-29الهیجان1132

4.9731-34رشت1175

4.832-26ماسال1012

4.7433-187رشت1164

4.534-60رشت1039

3.1635-25رشت1019

2.736-30املش1148

2.5837-43تالش1139

2.5838-12رشت1102

2.539-14الهیجان1105

2.440-15رشت1062

1.941-42فومن1181

1.7642-17فومن1099
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1.3343-15آستانه اشرفیه1024

144-15لنگرود1107

0.6645-12صومعه سرا1011

0.546-18رشت1115

0.3847-131رشت1161

12048انزلی1020

480.0249انزلی1159

140.1450شفت1145

290.7951فومن1021

150.852رودسر1192

101.253رشت1041

151.254ماسال1015

111.7255تالش1173

201.8556رشت1067

442.0657صومعه سرا1156
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542.358آستانه اشرفیه1039

223.7259سیاهکل1055

284.2560رشت1025

254.461رودبار1272

164.562صومعه سرا58049

226.0963صومعه سرا1179

226.6364آستانه اشرفیه1158

558.6165آستارا1162

1313.0766صومعه سرا1101

2114.5267آستارا1206

111768آستارا1096

1141.7269رودبار1095

پیشنهادهاي کاربردي براي کاهش شکاف ها و ارائه خدمات مناسب-5-1-6

یم با نیروي انسانی و با توجه به این که در این مطالعه نتایج بدست آمده به مقدار زیادي در ارتباط مستق-1

لذا توجه بیشتر به نیروي انسانی و مسائل مربوط به ،عملکرد آنها در دفاتر پیشخوان استان گیالن می باشد
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در راستایی ارتقاء توانمندیهاي فنی  و ارتباطی کارکنان دفاتر در ارتقا کیفیت ،آن مانند آموزش مستمر

.خدمات رسانی موثر خواهد بود

، دکوراسیون،ر به تهیه و به روز کردن امکانات فیزیکی و محسوسات دفتر  همچون آراستگیالزام دفات- 2

.مختلف زمانیمقاطعدراثاثیه و ملزومات مربوط به انجام کار
و ارائه توانمند سازي آن ها تشویق دفاترپیشخوان  برتر جهت ایجاد رقابت بیشتر و بهتر در راستاي ارتقاء - 3

.موقع به بیمه شدگانخدمات مناسب و به

،کاراییها، مهارتتواناییوافزایش معلوماتوشغلبامرتبطآموزشیهايدورهتدوینضرورت- 4

رجوع وپاسخگوییاربابوتکریمانسانینیروي

بعديپژوهشگرانبرايپیشنهادات-5-1-7

استفادهباپژوهشیرسد یمنظربه،استشدهانجامشدگانبیمهدیدگاهازاستفادهباحاضرپژوهش- 1

.باشدزمینهایندرپژوهشبراي انجاممکملیتواندمیکارکنانومدیراندیدگاهونظراتاز

.پژوهش هاي استان هاباآنمقایسهوبه صورت منطقه ايشدگانبیمهمنديرضایتبررسیلزوم- 2
گیرد،انجامايرشتهبینرویکرديباتواندمیرضایتمنديدرمؤثرعواملبررسی،زمینهدرپژوهشی- 3

عواملفرديعواملآموزشی،عواملسایروشناختیوجامعهشناختی،روانمدیریتیعواملهمکه

.باشدتأثیرگذارآندرساختاريوفرآیندياجتماعی،فرهنگی،
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پیوست ها

بسمه تعالی
SERVQUALپرسشنامه

پاسخگوي گرامی
امید است .  می باشدگیالناستان پژوهش به دنبال پاسخ به سنجش میزان رضایت بیمه شدگان محترم از نحوه ي ارائه ي خدمت دفاتر پیشخوان طرف قرارداد اداره کل بیمه سالمتاین 

الزم به ذکر است که اطالعات . ادقانه به سؤاالت جواب بدهیدلذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود ص. با همکاري و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد
.قبالً از همکاري صمیمانه شما تشکر می نمایم. استفاده خواهد شد و نیازي به ذکر نام نیستپژوهشپرسشنامه فقط در جهت اهداف 

.لطفاً قبل از پاسخ دادن به پرسشنامه موارد زیر را تکمیل نمایید
:مشخصات فردي

):نمایندگی(نام دفتر پیشخوان: رستاننام شه
مرد               زن:       جنسیت

دیپلم             فوق دیپلم                 لیسانس                 فوق لیسانس                    دکتري:  میزان تحصیالت
ایرانیانروستائیان و عشایر         سایر اقشار          بیمه سالمت همگانکارکنان دولت       :  نوع صندوق
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لطفا با عالمت زدن گزینه ها . می سنجد..) صدور اولیه،تعویض،ابطال،المثنی،تمدید و(این پرسشنامه عقیده شما را در مورد خدمات بیمه گري: دستورالعمل
این پرسشنامه . تر پیشخوان باید ویژگی هاي توصیف شده در گویه ها را داشته باشند، مشخص نماییدمیزانی که خدمات بیمه گري ارائه شده از سوي دف

.انتظارات شما از نحوه خدمت رسانی دفتر پیشخوان را نشان میدهد

ر د ی ف

گویه ها

ک ا م ال م خ ا ل ف مم خ ا ل ف تم ا ح د و د ي م خ ا ل ف نم ظ ر ي ن د ا ر تم ا ح د و د ي م و ا ف ق مم و ا ف ق کم ا م ال م و ا ف ق م
.د تجهیزات به روز و مدرن داشته باشندآنها بای1
.امکانات فیزیکی قابل توجه باید داشته باشند2
.کارکنانشان باید از لحاظ  ظاهري تمیز و آراسته باشند3
.ظاهر امکانات فیزیکی این سازمان باید متناسب با نوع خدمات ارائه شده باشد4
.رپیشخوان براي انجام کاري در زمانی خاص وعده میدهد، باید آن را انجام دهدموقعی که دفت5
.دفتر پیشخوان  باید عالقه خود را نسبت به حل مشکالت مشتریان نشان دهد6
.باید قابل اعتماد باشددفتر پیشخواناین 7
.که وعده داده ارائه دهداین دفتر پیشخوان باید خدماتش را درست در زمانی 8
.آنها باید سوابق خود را به خوبی حفظ کنند9
1
0

).-(نباید انتظار داشت که زمان دقیق انجام خدمات را به مشتریان بگوینددفتر پیشخواناز این 

1
1

).-(داشته باشنددفترپیشخواناین واقع بینانه نیست که مشتریان انتظار خدمات خوب و عالی از کارکنان این 

1
2

).-(کارکنان همیشه نباید تمایل به کمک به مشتري داشته باشند

1
3

).-(این چیز خوبی است اگر آنها براي پاسخگویی فوري به درخواستهاي مشتریان وقت نداشته باشند 

1
4

.اعتماد کننددفتر پیشخوانن این این امکان باید باشد که مشتریان بتوانند به کارکنا

1
5

باشنددفتر پیشخوان مشتریان باید قادر به احساس امنیت در دریافت خدمت با کارکنان این

1
6

.باید مودب باشنددفتر پیشخوانکارکنان 

1
7

.وندکارکنان باید به اندازه کافی از طرف سازمان براي انجام درست کارها حمایت ش

1
8

)- (نباید از این دفتر پیشخوان انتظار داشت که به مشتریان توجه فردي داشته باشد 

1
9

).-(از کارکنان این دفتر پیشخوان نمی توان انتظار داشت که به مشتریان توجه شخصی داشته باشند

2
0

).- (یم، نیازهاي مشتریان را درك کنند این غیر واقعبیانه است که از کارکنان انتظار داشته باش

2
1

).-(این غیر واقعبینانه است که از این دفتر پیشخوان انتظار داشته باشیم خواستار بهترین منافع براي مشتریان باشد 

2
2

).-(یند از این دفتر پیشخوان نباید انتظار رود که در ساعات مناسبی براي همه مشتریان انجام وظیفه نما

براي هر گویه لطفا گزینه اي را انتخاب نمایید که شما . گویه هاي زیر در رابطه با نظر شما در مورد دفترپیشخوان مربوطه مطرح شده اند
.پاسخ هاي شما ادراك شما در مورد دفترپیشخوان مورد نظر می باشد. اعتقاد دارید دفترپیشخوان از آن میزان برخوردار است

ر د ی ف

گویه ها

ک ا م ال م خ ا ل ف مم خ ا ل ف تم ا ح د و د ي م خ ا ل ف نم ظ ر ي ن د ا ر تم ا ح د و د ي م و ا ف ق مم و ا ف ق کم ا م ال م و ا ف ق م

.تجهیزات این دفتر پیشخوان به روز و مدرن می باشد1
.امکانات فیزیکی این دفتر پیشخوان از لحاظ ظاهري جذابند2
.ري تمیز و آراسته می باشنداز لحاظ ظاهدفتر پیشخوانکارکنان این 3
.ظاهر امکانات فیزیکی این دفتر پیشخوان متناسب با نوع خدمات ارائه شده می باشد4
.موقعی که دفتر پیشخوان براي انجام کاري در زمانی خاص وعده میدهد، آن را انجام میدهد5
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.استدفتر پیشخوان عالقمند به حل مشکالت مشتریان6
.این دفتر پیشخوان قابل اعتماد است7
.این دفتر پیشخوان خدماتش را درست در زمانی که وعده داده ارائه میدهد8
دفتر پیشخوان سوابق خوب خود را به خوبی حفظ کرده است9
1
0

).-(گوید این دفتر پیشخوان زمان دقیق انجام خدمات را به مشتریان نمی 

1
1

).-(کارکنان این دفتر پیشخوان خدمات را به صورت خوب و عالی ارائه نمیدهند 

1
2

).-(کارکنان دفتر پیشخوان ، همیشه مایل به کمک به مشتریان نیستند 

1
3

.)-(کارکنان این دفتر پیشخوان براي پاسخ فوري به درخواست مشتریان پر مشغله هستند 

1
4

.شما میتوانید به کارکنان این دفتر پیشخوان اعتماد نمایید

1
5

.شما در مراجعه خود با کارکنان این دفتر پیشخوان احساس امنیت می کنید

1
6

.کارکنان این دفتر پیشخوان مودب هستند

1
7

.راي انجام درست کارها حمایت می شوندکارکنان به اندازه کافی از طرف مسئول دفتر پیشخوان ب

1
8

).-(این دفتر پیشخوان به شما توجه فردي نشان نمیدهد

1
9

).-(کارکنان این دفتر پیشخوان به شما توجه شخصی نشان نمیدهند 

2
0

).-(کارکنان این دفتر پیشخوان ، نیازهاي مشتریان را درك نمیکنند

2
1

).-(دفتر پیشخوان خواستار بهترین منافع براي مشتریان نمی باشد این 

2
2

).-(این دفتر پیشخوان عملیاتش را در ساعات مناسبی براي همه مشتریان انجام نمیدهد 
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