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 پوست 3091

 دیشه مارستانی: بیبا استفاده از مدل سروکوال )مطالعه مورد یخدمات پرستار تیفیک یابیارز
 0909( سال زدی یصدوق

 ینیرفخرالدیم دریح دیس زرگر*, هیاعظم سامگان(: ) سندهینو
 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدسازمان: 

 aszargar@yahoo.com پست الکترونیکی:
 

واحدهای ارائاه خادمات در نظاام ساالمت،  ترینمهمخدماتی و  یکی از سازمان های بزرگ و پیچیده عنوانبهها  نقش بیمارستان: مقدمه

ن قدم جهات طراحای اولیدرمانی هستند. بهداشتی  یهامراقبتارائه دهنده  هایگروه ترینبزرگبسیار برجسته است و پرستاران، یکی از 

. در این تحقیق با استفاده از مادل ساروکوال باه ارزیاابی کیفیات باشدمیحفظ یا ارتقاء کیفیت مراقبت، بررسی میزان کیفیت  هایبرنامه

 .استشدهموردی در بیمارستان شهید صدوقی یزد پرداخته  صورتبهخدمات پرستاری 

 0323مقطعای در ساه ماهاه دوم ساال  صاورتبهپاژوهش حاضار پژوهشای توصایفی، کااربردی و پیمایشای اسات کاه روش تحقیق: 

ی انجاام ای تصادف¬طبقه صورتبه گیرینمونهباشند.  . جامعه پژوهش، بیماران بستری در بیمارستان شهید صدوقی یزد میاستشدهانجام

باا اساتفاده از  هادادهنفر به دست آمد.  066برابر با  ،d=21/1و  p=12/1در نظر گرفتن شد و حجم نمونه، با توجه به مطالعات پیشین و با 

اری آما افزارنرمتوسط  هادادهگردید. تحلیل  آوریجمعبود  سؤال 83بعد و  2که شامل  سروکوال بازنگری شده توسط خبرگان نامهپرسش

SPSS  افزارنرمو LISREL  کلموگروف اسمیرنوف و میانگین ناپارامتریک ویلکاکسون انجام شد. هایآزمونو با استفاده از 

پیگیری و " ٔ  درزمینه هاآنو کمترین ادراکات  6,62با نمره  "مرتب استفاده از روپوش تمیز و "بیشترین ادراکات بیماران در مورد نتایج: 

برخورداری از دقت و مهارت کافی در انجام کارها  " ٔ  درزمینه هاآن. بیشترین انتظارات باشدمی 3,66با نمره  "بیمار ه شکایات رسیدگی ب

. باه باشادمی 6,86با نماره  "شلوغی درنگ پرستاری حتی در مواقع  اقدامات بی" ٔ  درزمینهنیز  هاآنو کمترین انتظارات  6,63با نمره  "

و بیشاترین شاکاف  اساتشده(، شکاف خدمات در تمامی موارد معنادار P-value=1,26) "مرتب ه از روپوش تمیز و استفاد"غیر از مورد 

و کمترین شکاف بین ادراکات و انتظاارات در  -0,10با میزان  "پیگیری و رسیدگی به شکایات بیمار  " ٔ  درزمینهبین ادراکات و انتظارات 

( و کمتارین شاکاف در بعاد -1,66. بیشترین شکاف در بعاد همادلی )استبوده -1,18با میزان  "مرتب استفاده از روپوش تمیز و "مورد 

 .استبوده( -1,66ملموسات )

؛ شاکاف باین اساتبودهبا اینکه سطح ادراکات بیماران در کلیه عوامل کیفی خدمات پرستاری باالتر از حد متوسط  :گیرینتیجهبحث و 

 ی پرستاری الزم است راهکارهایی برای کاهش شاکاف ضرورت و حساسیت حرفهتظارات در تمامی موارد منفی بوده که بنا بر ادراکات و ان

 ها توسط مسئولین ارائه گردد.

شکاف، مدل سروکوال لیتحل ،یخدمات پرستار یارزیاب کلمات کلیدی:
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