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Abstract 
Background and Aim: Patient satisfaction, as one of the effective tools in evaluating the quality of healthcare 

and planning to improve the health system, is of great importance. The aim of this study was to determine the 

level of patient satisfaction with the provided services in one of the Iranian naval clinics.  
Methods: This cross-sectional study was performed in an Iranian naval clinic in 2020. A sampling method 

was available and 203 patients were included in the study. The data collection tool was the Patient Satisfaction 

Questionnaire with 48 questions, with confirmed validity and reliability. This questionnaire evaluated patients' 

satisfaction in two parts of treatment services including medical, nursing, health, and cleaning services, and non-

treatment services including admission services, staff, nutritional status, welfare facilities, pharmacy, and religious 

observance.  
Results: Patients' satisfaction with the services provided in the medical sectors was 73.4% and in the non-

medical sectors was 70.7% (good level). The highest and lowest levels of satisfaction in the medical sectors were 

related to medical (75.5%) and nursing services (69.9%) and the highest and lowest levels of satisfaction in the 

non-medical sectors were related to admission services (79.1%) and nutrition (59.9%). There was a significant 

relationship between age, marital status, and previous referrals to the clinic with patient satisfaction. There was 

no significant relationship between gender, education, the reason for referring to the clinic, and insurance with 

patient satisfaction. 

Conclusion: The findings of the present study showed that the patients were more satisfied with the medical 

services compared to the non-medical ones. It seems that managers and planners should focus on improving the 

clinic's condition and increasing their satisfaction with the provision of well-equipped and well-trained staff, with 

a particular emphasis on improving nutritional services. 
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 .مرکز تحقیقات علوم رفتاری، انستیتو سبک زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله )عج(، تهران، ایران آدرس: 

 
 

 

 هاي نیروي دریایی در سالیکی از درمانگاه ه دردمات ارائه شدي بیماران از خدمنرضایت ارزیابی

 : یک مطالعه مقطعی1933

 
 * 4 لیلا کریمی ،9 امیر واحدیان عظیمی ،2 سیداحمد میرجوادي ،1 محسن عباسی فرج زاده

 
 کمیته تحقیقات دانشجوئی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج(، تهران، ایران 1
 کمیته تحقیقات دانشجوئی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج(، تهران، ایران 2

 تحقیقات تروما، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله )عج(، تهران، ایرانمرکز ، دانشیار 3
 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، انستیتو سبک زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله )عج(، تهران، ایراناستادیار،  4

 

 11/12/1411 پذیرش مقاله:     11/11/1311 دریافت مقاله:

   دهکیچ
ام ریزی در جهت ارتقای نظبه عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در ارزیابی کیفیت درمانی و برنامه ،رضایتمندی بیماران :فهدزمینه و 

ای هیکی از درمانگاهتعیین میزان رضایت بیماران از خدمات ارائه شده در  حاضر، هدف از مطالعهاست. از اهمیت بالایی برخوردار  ،سلامت

  نیروی دریایی بود.

و  بوددر دسترس روش  بهگیری نمونهانجام شد.  1311در سال  نیروی دریاییهای درمانگاهیکی از در حاضر مطالعه مقطعی  :هاروش

. گردیدتایید سوال بود که روایی و پایایی آن  41 با رضایتمندی بیمارانپرسشنامه  ؛ابزار گردآوری اطلاعات. بیمار وارد مطالعه شدند 213تعداد 

بهداشت و نظافت و غیردرمانی شامل خدمات  ،درمانی با ابعاد خدمات پزشکی، پرستاری این پرسشنامه رضایت بیماران را در دو قسمت

 پذیرش، برخورد کارکنان، وضعیت تغذیه، امکانات رفاهی، داروخانه و رعایت شئونات مذهبی مورد ارزشیابی قرار داد. 

. درصد )در سطح خوب( بود 3/31در بخش غیردرمانی  درصد و 4/33 در بخش درمانی مراجعین از خدمات ارائه شده رضایت ها:یافته

و بیشترین درصد( و  1/91پرستاری ) و درصد( 5/35) مربوط به خدمات پزشکیدر بخش درمانی کمترین میزان رضایتمندی و بیشترین 

وضعیت تاهل و  ،سنبود. درصد(  1/51و تغذیه ) درصد( 1/31خدمات پذیرش )وط به مربدرمانی در بخش غیرکمترین میزان رضایتمندی 

ارتباط ، اربیم مندیبا رضایت علت مراجعه و بیمه ،تحصیلات ،جنسیت .داشت یداردفعات مراجعه با رضایتمندی بیمار ارتباط آماری معنی

 .داشتنداری معنی

 .استانی در بخش درمانی نسبت به بخش غیردرم کنندگان خدماتدریافتبیشتر حاضر، بیانگر رضایت  ههای مطالعیافتهگیري: نتیجه

ه ویژه بتجهیز امکانات رفاهی و افزایش میزان رضایتمندی باید  درمانگاهخدمات درمانی و غیردرمانی بهبود وضعیت جهت رسد نظر میبه

 .قرار گیرد ریزانتوجه مدیران و برنامه مورد نسانی متعهد و مجربو تأمین نیروی ا ایتاکید بر ارتقای خدمات تغذیه

 
 .، نیروی دریاییدرمانگاه، بیمار، رضایتمندی :هاکلیدواژه
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 مقدمه
، تاسرسالت یک نظام بهداشتی تامین سلامتی افراد جامعه 

و  پذیر خواهد بودامکان ارائه خدمات مطلوببا تحقق این هدف 
ر میس با کنترل و ارزیابی خدمات بهداشتی ارائه خدمات مطلوب

های کنترل و ارزیابی خدمات بهداشتی از راه . یکی(1) گرددمی
میزان رضایتمندی  (.2) است مندی بیمارانبررسی میزان رضایت

 و بیماران یک معیار مهم برای ارزیابی کیفیت مراقبتهای بهداشتی
ی ضایتمندر .دهنده عملکرد سازمانی یک بیمارستان استنشان

های مهم عنوان یکی از حیطهه بیمار مفهوم مهمی است که ب
عدم . (3) حاکمیت خدمات بالینی مورد توجه قرار گرفته است

 .دمات بهداشتی درمانی عواقب نامطلوبی را بدنبال داردرضایت از خ
ناخرسندی مردم منجر به قطع ارتباط آنان با نظام بهداشتی یا 

شود. به علاوه حداقل عدم مشارکت آنان در ارائه خدمات می
ناخوشایندی مردم منجر به احساس عدم کفایت و ناخوشنودی 

الاخره گردد. بمی پرسنل و به تبع آن کاهش کارآیی نظام بهداشتی
وجه تآنکه رضایت، یکی از وجوه سلامتی فرد است و درصورت عدم 

خلاف رسالت خود که پاسخ به به رضایت مردم، نظام بهداشتی بر
 .(3) تنیاز مردم برای سلامتی است، عمل کرده اس

رضایتمندی بیمار به عنوان یکی از  از این رو امروزه سنجش
های ارتقای کیفیت از طرف تمهای ارکان سیسمهمترین شاخص

 و اندازه گیری مورد توجه قرار گرفته های بهداشتی درمانیسازمان
 درمانی جهت ارتقاء-های بهداشتیآن کمک شایانی را به سازمان

جه به سطح رضایت تو .(4) سطح کیفیت نموده است بهبودی و
های ریزیمراجعین به مراکز درمانی، نقش موثری در برنامه

ات نظر در واقع کندهای خدمات سلامتی ایفا میتی در سیستممدیری
ای صاف از نقاط قوت و بیماران در حیطه کیفیت خدمات، آئینه

به کار بستن  های بهداشتی است و در ارائه وسازمانضعف 
باعث ارتقاء کیفی  نقش دارد و از این طریقهای مناسب راهکار

 .(5) شدخواهد خدمات و جلوگیری از اتلاف هزینه 

از آنجا که درمانگاه به عنوان یکی از اولین نقاطی است که 
لذا بررسی  نماید؛بیمار در بدو بیماری به آنجا مراجعه می

نقش بسزایی در برداشت بیمار مراجعه کننده  رضایتمندی بیماران
هنگامی که بیمار  .از وضعیت بهداشتی درمانی آن مجموعه دارد

و  هاارزش کند؛درمانگاه مراجعه میبرای دریافت خدمات به یک 
رفتار کارکنان، ساختارها، ، در ذهن خود دارد که طبق آنهاانتظاراتی 

فضای فیزیکی و تجهیزات درمانگاه را ارزیابی نموده و میزان 
این امر نیز با توجه به شرایط . نمایدرضایت خود را اعلام می

 هر بیمار یفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جوامع مختلف برا
 .(9) متفاوت است

 امانج بیماران رضایت بررسی در مختلفی مطالعات ایران در
 و همکاران خضری مطالعه به توانمی جمله آن از که است شده

و  نظری ،(1) و همکاران گودرزیان ،(1) و همکاران عباسی ،(3)
( 12) و همکاران ، جدیدی(11) و همکاران رضایی ،(11) همکاران

نمود. مطالعات انجام شده  اشاره (13) و همکاران مطالعه معینو 
رضایتمندی بیماران را بیشتر در حیطه درمان در بیمارستان بررسی 

پرستاری یا  و اند و مواردی مانند رضایت از خدمات پزشکیکرده
مانند اورژانس و اورولوژی یا خدمات در بخش های خاصی 

مطالعات محدودی نیز  اند.دادهد سنجش قرار رهای دیگر موبخش
های محدودی از خدمات غیردرمانی رضایتمندی بیماران را از جنبه

کی اند. اما مطالعات اندبررسی کرده مانند تسهیلات رفاهی و پذیرش
و  (19-14) اندبه بررسی رضایتمندی بیماران در درمانگاه پرداخته

ای مسلح های تحت پوشش نیروهبه خصوص مطالعه در درمانگاه
 .(4،13،11) شمار استانگشت

های زیرمجموعه نیروهای مسلح به درمانگاه با توجه به اینکه
ین او  کنندانجام وظیفه می نیروهای مسلحجامعه  عنوان نماینده

را برای ای نظیر رایگان بودن خدمات شرایط ویژه درمانگاه ها
 تعیینبا هدف ، مطالعه حاضر ،نددار پرسنل نیروهای مسلح

 هاییکی از درمانگاه ه دردمات ارائه شدی بیماران از خدمنرضایت
گرفت. امید است نتایج این مطالعه بتواند نیروی دریایی انجام 

قاط نگیری سلامت را در شناخت مدیران ارشد و نیز شبکه تصمیم
 رایبضعف و قوت نظام بهداشتی یاری رسانده و بسترسازی لازم را 

ناسب در مسیر اصلاح و بهبودی خدمات فراهم م اتاتخاذ تصمیم
 . دنمای

 

 هاروش
-لیتحلیتوصیفی این پژوهش از نوع مطالعات  :نوع مطالعه

ی یک مراجعه کننده بهبیماران  شاملمطالعه  جامعه. مقطعی است
 .بود 1311ل درمانگاه های نیروی دریای در سا از

در  روش گیری بهنمونه: گیري و تعیین حجم نمونهنمونه
حجم نمونه این مطالعه با استفاده از فرمول  .گرفت انجام دسترس

استفاده شد. با  شیوع مطالعات در نمونه حجم برآورد نسبت فرمول
و احتمال درصد  21 دوم ، خطای نوعدرصد 5لحاظ خطای نوع اول 

که حداکثر میزان برآورد حجم نمونه را دارد،  درصد 51 رضایت
با که نفر محاسبه شد؛  119 ،استفاده از فرمولتعداد نمونه لازم با 

 225ا حجم نمونه کلی برابر ب ،ریزش نمونه درصد 15احتساب 
در آنالیز نهایی رسشنامه پ 213که سرانجام  شد درنظر گرفتهمونه ن

های مخدوش به ها، پرسشنامه. علت ریزش نمونهشرکت داشت
ارائه ورد(، م 13) درصد سوالات 21صورت عدم پاسخ به بیشتر از 
مورد( و عدم تمایل به ادامه  9ها )بیشتر از یک پاسخ به پرسش

 مورد( بود. 1تکمیل پرسشنامه )
معیارهای ورود به مطالعه سن  :معیارهاي ورود و خروج

سال، عدم مراجعه به دلیل مشکلات روانی و تمایل به  11بیشتر از 
تمایل به شرکت در مطالعه بود. معیارهای خروج از مطالعه عدم 

 شرکت در مطالعه بود.
پس از کسب مجوز  :هاي پژوهشنحوه تکمیل پرسشنامه

 درمانگاه به مراجعه از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله )عج(، با
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 و همکاران عباسی فرج زاده/  42

 1441 بهار، 1 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

که خدمات موردنیاز را دریافت کرده  شرایط بیماران واجد از منتخب
، برای شرکت در مطالعه دعوت و در حال خروج از درمانگاه بودند

سواد بودند، سئوالات در مواردی که افراد مراجعه کننده بی شد.
پرسشنامه توسط پژوهشگر برای مراجعه کننده خوانده و پاسخ آنها  

 ثبت شد. 
 :غیردرمانیو رضایت از خدمات درمانی  پرسشنامه

مار بی پرسشنامه استاندارد رضایت از استفاده با مطالعه این هایداده
طراحی شده،  1311همکاران در سال که توسط عامریون و 

دموگرافیک  اطلاعات بخش دو شامل شد. پرسشنامه آوریجمع
 نوع درمانگاه، بخش، تاهل، وضعیت سطح سواد، جنس، سن، مانند

سوال،  41 دوم پرسشنامه شامل بود. بخش بیمه و سابقه بستری
زمینه در  1مندی بیماران را از نحوه ارائه خدمات در سطح رضایت

شده توسط  ارائه سوال شامل خدمات 21قسمت درمانی با  دو
سوال( و خدمات بهداشت و نظافت  11سوال(، پزشک ) 9) پرستار

سوال شامل خدمات  23سوال( و بخش غیردرمانی با  4درمانگاه )
 2) تغذیهسوال(،  5) برخورد کارکنانسوال(،  2بخش پذیرش )

سوال( و رعایت  4ه )سوال(، داروخان 1) رفاهی و تسهیلاتیسوال(، 
ها بر اساس طیف کرد. پاسخسوال( ارزشیابی می 5شئونات مذهبی )

 اً ، ناراضى، کاملنظری ندارمراضى، راضى،  املاًای )کگزینه 5لیکرت 
دو سوال باز قرار داده  نیزبندی شده بود. در پایان ی( درجهناراض

رمانگاه با مراجعه مجدد فرد به د ارتباطشد. مضمون سوال اول در 
فعلی در صورت ابتلا به بیماری و سوال دوم در خصوص توصیه 

 درمانگاه فعلی به دوستان و آشنایان بود.
ى ناراض هاى کاملاًمیزان رضایت، به پاسخ نمرهبراى محاسبه 

 این اختصاص یافت. به 5 تا  1هاى راضى به ترتیب نمره تا کاملاً
که  در نظر گرفته شد 111تا  1در بازه  رضایتمیزان نمرات ترتیب 

وه مندى بیشتر بیماران بسترى از نحرضایت ن دهندهاشن نمره بالاتر
بندی رضایت بر اساس ملاک تقسیم بود. درمانگاهارائه خدمات در 

 51تا  29درصد(، متوسط ) 25)نمرات تا  چهار دسته رضایت کم
 ددرصد( بو 111تا  39درصد( و عالی ) 35تا  51درصد(، خوب )

(13.)  

 1315در سال روایى و پایایى این پرسشنامه  :روایی و پایایی
مورد  در جامعه مشابه و همکاران در داخل کشور توسط عامریون

 بهداشتی پرسشنامه کرونباخ آلفای گرفت و ضریبیابى قرار شارز

  (.11) آمد به دست 14/1 غیردرمانی پرسشنامه و 13/1 درمانی و
علوم  دانشگاه اخلاق کمیته در مطالعه این :ملاحظات اخلاقی

. ثبت شد .1311.231IR.BMSU.RECبه شماره  بقیه ا... پزشکی
 نامیبی حفظ آن، اهمیت و پژوهش اهداف مورد در کافی اطلاعات

 کتشر به اطلاعات ماندن محرمانه و مشارکت بودن داوطلبانه و
توزیع  هاپرسشنامه کتبی، رضایتنامه اخذ از پس و شد داده کنندگان

 گردید.
نسخه  SPSSها از نرم افزار جهت تحلیل داده :تحلیل آماري

در  15/1داری در تمام موارد کمتر از استفاده شد. سطح معنی 11

د و کیفی از فراوانی و درص متغیرهایبرای توصیف  نظر گرفته شد.
برای توصیف اطلاعات کمی از میانگین و انحراف معیار استفاده 

های پژوهش از آزمون اسمیرنوف منظور بررسی فرضیه. به گردید
ورد های مکولموگروف استفاده شد. نتایج نشان داد که توزیع داده

ژوهش های پبررسی نرمال است؛ بنابراین به منظور بررسی فرضیه
استفاده  ANOVAپیرسون و ، t-testهای پارامتریک از آزمون

  گردید.
 

 نتایج
 شناختیاطلاعات جمعیت

 213تعداد  ،توزیع شده پرسشنامه 231مجموع از تعداد  در
شد. میانگین سن افراد شرکت کننده در  آنالیز و تکمیل پرسشنامه
 9/51) های پژوهش زنسال بود. اکثر نمونه 1/31±1/13پژوهش 

  .(1-)جدول درصد( بودند 31درصد( و بیشتر افراد متاهل )

  هاي درمانیاطلاعات بخش

میانگین نمره کلی رضایت بیماران از در بخش درمانی 

مندی بود. میانگین نمره رضایت 9/12±2/11های درمانی بخش
و در بعد  5/22±4، در بعد پرستاری 2/44±1/5در بعد پزشکی 

 .براورد شد 1/15±3/2 بهداشت و نظافت
در نظر گرفته شد. به  111تا  1میزان نمرات رضایت در بازه 

درصد  3/33ت کلی از بخش درمانی این ترتیب درصد نمره رضای
میزان رضایتمندی بیماران بر اساس درصد از بعد بهداشت و  .بود

درصد و خدمات  5/35درصد، خدمات پزشکی  1/33نظافت 
 (.2-)جدول درصد بود 1/91پرستاری 

 هاي غیردرمانیاطلاعات بخش

در بخش غیردرمانی میانگین نمره کلی رضایت بیماران 
مندی در بعد پذیرش میانگین نمره رضایت بود. 9/13±3/113

، در بعد تغذیه 9/11±2/3، در بعد برخورد کارکنان 3/1±3/1

 ، در بعد داروخانه9/33±9/5 ، در بعد رفاه و تسهیلات4/1±1/9

بود.  1/11±3/3و در بعد رعایت شئونات مذهبی  1/2±3/15
نی رماهای غیردکنندگان از بخشمیانگین نمره کلی رضایت مراجعه

 .بدست آمددرصد  9/13±9/31
درصد بود.  9/31درصد نمره رضایت کلی از بخش غیردرمانی 

درصد،  1/31مندی بیماران از بعد پذیرش درصد نمره رضایت
، داروخانه 4/91، تسهیلات رفاهی 1/51درصد، تغذیه  2/33کارکنان 

 براورد شددرصد  1/33یت شئونات مذهبی درصد و رعا 5/91
 (.3-)جدول

ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سن با نمره کلی 
و نمره کلی ( r=1.111و  P=1.111)رضایت از خدمات درمانی 

ارتباط  (r=1.233و  P=1.113)رضایت از خدمات غیردرمانی 
 سطح ،داری وجود دارد، به طوری که با افزایش سنمعنی

با  جنسرود. آزمون آماری تی مستقل بین رضایتمندی بالاتر می
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و نمره کلی رضایت  (P=1.912)نمره کلی رضایت از خدمات درمانی 
داری را نشان نداد اما تفاوت معنی (P=1.911)از خدمات غیردرمانی 

با نمرات کلی رضایت از خدمات درمانی ( P=1.113)بین تاهل 
به این صورت که افراد متاهل  داری را نشان دادتفاوت معنی

رضایتمندی بیشتری نسبت به افراد مجرد  داشتند، تفاوت بین تاهل 
(1.131=P)  با نمرات کلی رضایت از خدمات غیردرمانی اگرچه

 داری است. داری نیست اما نزدیک به سطح معنیمعنی
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بین نوع بیمه با نمره کلی 

و نمره کلی رضایت از خدمات  (P=1.115)رضایت از خدمات درمانی 
کلی  و علت مراجعه به درمانگاه با نمره (P=1.331)غیردرمانی 

و نمره کلی رضایت از خدمات  (P=1.223)رضایت از خدمات درمانی 
داری را نشان نداد؛ اما بین تعداد تفاوت معنی( P=1.124)غیردرمانی 

دفعات مراجعه به درمانگاه با نمره کلی رضایت از خدمات درمانی 
آزمون تعقیبی توکی  (؛P=1.141) ثبت شدداری ارتباط معنی

دهنده تفاوت بین دفعات اول و دوم مراجعه به درمانگاه بود نشان
(1.124=P.) ه بین با این وجود، آزمون تحلیل واریانس یک طرف

تعداد دفعات مراجعه به درمانگاه با نمره کلی رضایت از خدمات 
 (.P=1.111) داری را نشان ندادغیردرمانی تفاوت معنی

غیر داری بین متآزمون تحلیل واریانس یک طرفه تفاوت معنی
و نمره  (P=1.154) تحصیلات با نمره کلی رضایت از خدمات درمانی

و بین متغیر نوع  (P=1.341)کلی رضایت از خدمات غیردرمانی 
و  (P=1.911)بخش بستری با نمره کلی رضایت از خدمات درمانی 

تفاوت  (P=1.412)نمره کلی رضایت از خدمات غیردرمانی 
  .داری را نشان ندادمعنی

درصد از بیماران  5/11در پاسخ به دو سوال باز پرسشنامه، 
نگاه مراجعه مجدد به این درما ،اظهار داشتند در صورت بیماری

درصد نیز بیان کردند این درمانگاه را به دیگران  1/15کنند و می
 .توصیه خواهند کرد

 شرکت کننده در پژوهش بیمار 213توزیع فراوانی مشخصات  .1-جدول

 )%( فراوانی  متغیر

 (4/41) 14 مرد جنس

 (9/51) 111 زن

 (31) 142 متاهل وضعیت تاهل

 (31) 91 مجرد

 (1/1) 11 دبیرستان تحصیلات

 (4/41) 14 دیپلم و فوق دیپلم

 (1/41) 111 لیسانس و بالاتر

 (1/9) 14 خدمات درمان نوع بیمه

 (2/54) 111 نیروهای مسلح

 (1/23) 55 تامین اجتماعی

 (4/5) 11 هاسایر بیمه

 (4/9) 13 بیمه نشده

سابقه 

 مراجعه

 (2/19) 135 مرتبه اول

 (3/9) 1 مرتبه دوم

 (4) 9 مرتبه  سوم

 (2) 4 مرتبه چهارم

 (5/1) 3 بیشتر از چهار مرتبه

 (3/41) 111 قرارداد با درمانگاه علت مراجعه

 (39) 33 نزدیک بودن به منزل

 (1/5) 12 تسهیلات و امکانات درمانگاه

 (1) 2 رعایت شئونات مذهبی 

 (4/4) 1 رضایت در مراجعات قبلی

 (2) 4 دیگرانپیشنهاد 

 (5/1) 1 ارجاع از مراکز دیگر

 (5/1) 1 توصیه پزشک

 از خدمات درمانی بیمار 213 مندیرضایت میزان توزیع .2-جدول

 درصد انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل نمره هاي درمانیرضایتمندي بخش

 1/33 3/2 1/15 21 1 نظافت و بهداشت

 1/91 4 5/22 31 12 خدمات پرستاري

 5/35 1/5 2/44 55 23 خدمات پزشکی

 3/33 2/11 9/12 115 44 نمره کل ابعاد پرسشنامه

 
 از خدمات غیردرمانی بیمار 213 مندیرضایت میزان توزیع .9-جدول

 درصد انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل نمره هاي غیر درمانیرضایتمندي از بخش

 1/31 3/1 3/1 11 2 پذیرش

 2/33 2/3 9/11 25 5 کارکنان

 1/51 4/1 1/9 11 2 تغذیه

 4/91 9/5 9/33 45 11 رفاهی-تسهیلاتی

 5/91 1/2 1/15 21 1 داروخانه

 1/33 3/3 1/11 25 5 رعایت شئونات مذهبی

 9/31 9/13 3/113 135 59 نمره کل ابعاد پرسشنامه
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 و همکاران عباسی فرج زاده/  44

 1441 بهار، 1 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

 بحث
تی یکی از ارکان اهمیت رضایت بیمار از خدمات دریاف

های بر اساس یافته .(11،21) استی کیفیت های ارتقاسیستم
 3/33 های درمانیمطالعه حاضر، میزان رضایت از خدمات در بخش

درصد )هر دو در سطح خوب(  9/31 های غیردرمانیدرصد و بخش
( 5/35) در بخش درمانی بیشترین رضایت از خدمات پزشکیبودند. 

 ( و در آخر خدمات پرستاری1/33) و سپس بهداشت و نظافت
های غیردرمانی بیشترین رضایت به خدمات ( بود. در بخش1/91)

( مربوط 1/51) و کمترین میزان رضایت به تغذیه (1/31پذیرش )
تقر بود که بوفه مس بود. در این مطالعه خدمات تغذیه منظور خدماتی

در درمانگاه از نظر تامین مواد غذایی برای بیماران در اختیار قرار 
داد. این نتیجه بیانگر این است که مسئولین خدمات عمومی و می

ها باید توجه بیشتری در عرضه خدمات مدیران داخلی درمانگاه
تواند در جذب بیماران و ارتقا عمومی داشته باشند که می

 مندی آنان نقش داشته باشد.رضایت
ارائه شده در درمانگاه در  اکثر بیماران از خدمات رضایت خوب

 و همکاران سجادیان یاهژوهشپ اببخش درمانی و غیردرمانی 
. غیرمشابه با این دارد وانیخهم (3) و همکاران ، کاظمینی(21)

درصد بیماران  9/33فقط  و همکاران در مطالعه کشتکاران ،یافته
در مطالعه  .(22) مراجعه کننده به درمانگاه، رضایت خوب داشتند

نیز درصد  (24) و همکاران جعفری و (23) و همکاران عامریون
رضایت بیماران از خدمات ارائه شده در بیمارستان کمتر از مطالعه 

  بود. حاضر
اری رستاز نظر خدمات پرستاری میزان رضایتمندی از خدمات پ

)در سطح خوب( و کمتر از  درصد 1/91در بخش درمانی 
رضایتمندی از خدمات پزشکی و بهداشت بود. غیرمشابه با این 

مقاله مرتبط با  33یک مرور سیستماتیک روی در نتیجه، 
 ایران، در پرستاری خدمات و ها مراقبت از بیماران رضایتمندی

اکثریت مطالعات سطح بالای رضایت بیماران را از خدمات مراقبتی 
 و همکاران. همچنین در مطالعه انصاری (21) دادندپرستاران نشان 

 درصد گزارش شد 11میزان رضایتمندی از خدمات پرستاری بالای 
خدمات  هئراارضایتمندی از  ،و همکاران معیندر مطالعه  .(21)

 19) در حد عالیرخورد کادر پرستاری، رفتار و ب هپرستاری، نحو
میزان  و همکاران همچنین در مطالعه کلروزی ،(13)درصد( 

درصد و میزان رضایت از پزشکان  1/12رضایتمندی از پرستاران 
، میزان رضایت از خدمات پرستاری در مطالعه (25) بود درصد 12

بالاتر از مطالعه  (29) و همکاران و اعظمی (11) و همکاران نظری
 (23) و همکاران بود. همراستا با مطالعه ما، مطالعه خضری حاضر

رضایتمندی بیماران از خدمات  (21)و همکاران  و جعفرجلال
ی ه هایافتپرستاری را تقریبا مشابه با مطالعه ما گزارش دادند. اما 

سطح رضایتمندی بیماران از  (21) و همکاران مطالعه صالحین
در داد. در مطالعه ای  نشان تاری را کمتر از مطالعه ماخدمات پرس

میزان رضایتمندی بیماران بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان، 

با توجه به این که  .(31) از خدمات پرستاری پایین گزارش شد
دهندگان خدمات سلامت را پرستاران تشکیل هئبخش عظیمی از ارا

به بیماران، سازماندهی و  مسئول ارایه خدمات مستقیم و دهندمی
شده از  هئمراقبت ارا ،هماهنگی با دیگر خدمات بیمارستانی هستند

 .سزایی در چگونگی رضایتمندی بیماران داردسوی آنها نقش به
همچنین یکی از دلایل مهم افزایش رضایتمندی بیماران از خدمات 

ر رد بهتملکپرستاری، رضایتمندی پرستاران است که با عث ارائه ع
های پرستاری و افزایش رضایتمندی بیمار ان در انجام مراقبتآن

در میزان سهم مهمی . رضایت از خدمات پرستاری (21) خواهد شد
رضایت کلی بیمار دارد و مطالعات دیگر نیز بر رضایت از خدمات 

 کننده رضایتمندی کلیپرستار، به عنوان یکی از عوامل تعیین
 اینیز در مطالعه و همکاران اکبری .(31،32) بیماران تاکید دارند

های پرستاری نقش محوری در اعاده از انجا که مراقبت نداظهار داشت
سلامتی بیماران دارد بنابراین بیشترین تاثیر را در جلب رضایت بیمار 

  .(33) کندایفا می
بالاترین  دارای پذیرش بخش غیردرمانی، خدمات قسمت در
 عالی( که همراستا با مطالعه عباسی)سطح  بود رضایتمندی میزان

 مطالعه در .(34) است و همکاران و ذوالحواریه (1) و همکاران

 و همکاران انصاری (35) و همکاران ظفرقندی توسط شده انجام
پذیرش درمانگاه کمتر  قسمت از بیماران رضایتمندی میزان (39)

نیز میزان رضایت  و همکاران و در مطالعه کریمی حاضراز مطالعه 
. ابعاد مختلف (31) از خدمات پذیرش بسیار ضعیف گزارش شد

شامل زمان انتظار برای  و همکاران پذیرش در تحقیق کریمی
خدمات پذیرش، برخورد کارکنان، گردش کار، نحوه اطلاع رسانی و 

 تحت مرکززمان و سرعت عمل بود که با توجه به آموزشی بودن 
و تعداد مراجعین بالاتر، زمان  و همکارانمی مطالعه در مطالعه کری

انتظار برای دریافت خدمات بیشتر بوده و رضایتمندی کاهش یافته 
، در حالی که در درمانگاه مورد مطالعه ما به علت آموزشی (31) بود

نبودن و حجم مراجعات کمتر، بالطبع خدمات پذیرش با سرعت 
داشته  ران را به دنبالبیشتری انجام شده و رضایتمندی بالاتر بیما

 فعر جهت در تلاش و نارضایتی کننده ایجاد عوامل تعیین است.
 ویژه به درمانگاهی، فرایندهای برخی اصلاح و شناسایی و آنها

 ایجاد ضمن که است مواردی از داروخانه، و پذیرش فرایندهای
 فراهم ار بیماران رضایتمندی زمینه تر،کیفیت با خدمات ارایه امکان

 2/33 همچنین رضایت از کارکنان در مطالعه اخیر(. 31) آوردمی
این میزان بالاتر و معادل  و همکاراندرصد و در مطالعه ظفرقندی 

   .(35) درصد بود 12
 بیماران از درصد 11 نشان داد که  و همکاران مطالعه نوریان

 درصد 1/19و  پرستاری خدمات از درصد 1/33پزشکی،  خدمات از
 پذیرش خدمات از درصد 1/59 تغذیه و و رفاهی خدمات از

رضایت از خدمات  حاضردر مطالعه  .(33) داشتند رضایت بیمارستان
رفاهی کمتر و خدمات پذیرش  -پزشکی و پرستاری و تغذیه

راهم ف و همکاران رضایتمندی بیشتری را نسبت به مطالعه نوریان
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م این مطالعات کردند. تفاوت نتایج این دو مطالعه را در زمان انجا
می توان مطرح کرد که با توجه به پیشرفت فن آوری های دیجیتال 

وط امور مرب ،داروخانه و پذیرش امور اجرایی روند شدن و کامپیوتری
 گردیده و لذا رضایتمندی بیشتر بیمارانتسهیل به این دو فرایند 
علت کم شدن رضایت در حیطه خدمات پزشکی  .فراهم شده است

توان به افزایش آگاهی بیماران و و تسهیلات را میو پرستاری 
افزایش مراجعات و لزوم ارائه خدمات به  تعداد بیماران بیشتر و در 
عین حال ثابت ماندن تعداد کارکنان اشاره نمود که جوابگویی به 

هایی اندک کارکنان می تواند نارضایتی حجم بالای بیماران با تعداد
 را به دنبال داشته باشد. 

در مطالعه حاضر، میزان رضایت از خدمات تغذیه ای کمتر از 
سایر بخش ها در قسمت غیردرمانی بود، این یافته همسو با مطالعه 

است که در سنجش رضایتمندی بیماران در  و همکارانانصاری 
درمانگاه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران، خدمات 

 4/51تمندی را به ترتیب با تغذیه و داروخانه کمترین میزان رضای
 ،حاضرهای . غیرمشابه با یافته(39) درصد دارا بودند 9/31درصد و 

رضایتمندی از خدمات تغذیه ای در  و همکاران در مطالعه قلی زاده
درمانگاه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز متوسط گزارش 

ان مشابه میز اینیز در مطالعه و همکاران اعظمی .(31) شد
. نددرصد گزارش کرد 51ای را رضایتمندی بیماران از خدمات تغذیه

 شینپیهای مورد بررسی در مطالعات ای در بیمارستانخدمات تغذیه
در مورد کیفیت غذا و سایر امور مربوط به تغذیه بیماران و در مطالعه 

 منظور ارائه خدمات مربوط به تغذیه در بوفه درمانگاه بوده است. ،ما

ین مطالعه بین سن و تاهل و دفعات بستری با میزان در ا
رضایت مندی ارتباط معنادار یافت شد. نتایج مطالعه ای در مورد 

موثر بر رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستانهای  عوامل
مشخص گردید که متغیرهای )تاهل،  دانشگاه علوم پزشکی تهران

طالعه در حالی که در متحصیلات، تاثیر قوی بر رضایت بیمار دارند. 
در مطالعه  .(4) ما ارتباط رضایتمندی بیمار با تحصیلات معنادار نبود

 (25) و همکاران و مطالعه کلروزی (31) و همکاران عزیزی
ارتباط مثبتی بین سن و رضایتمندی  حاضر، همراستا با مطالعه

به این صورت که با افزایش سن میزان رضایتمندی  ،گزارش شد
ارات د بتوان انتظیافت. علت این موضوع را شایبیماران افزایش می

تر فراد جوان دانست که با سطح پایینتر نسبت به اکمتر افراد مسن
ته شود. غیرمشابه با این یافخدمات نیز رضایتمندی آنان تامین می

 ، اکبری(41) و همکاران ، روح افزا(1) و همکاران در مطالعه عباسی
، (5) و همکاران ، نورالسنا(3) و همکاران ، کاظمینی(4) و همکاران
 ود.دار نبارتباط سن و رضایتمندی معنی (34) و همکاران ذوالحواریه

افراد متاهل رضایتمندی بالاتر نسبت به افراد  در مطالعه حاضر،
 (41) و همکاران روح افزا مجرد داشتند، همین ارتباط در مطالعه

و  ، کلروزی(31) و همکاران یافت شد. اما در مطالعات عزیزی
ارتباطی بین وضعیت  (3) و همکاران و کاظمینی (25) همکاران

 تاهل و رضایتمندی وجود نداشت.

از دیگر متغیرهایی که با رضایتمندی بیمار ارتباط معنادار داشت 
عه دوم نسبت به مراجعه اول، تعداد دفعات مراجعه بود که در مراج

 رضایتمندی افزایش یافته بود، مشابه این نتیجه در مطالعه عزیزی
، با افزایش تعداد دفعات (21،31) و همکاران و صالحین و همکاران

 و بستری، رضایتمندی افزایش یافته بود. اما در مطالعه کلروزی
 (5،1،25) و همکارانو عباسی  و همکاران، نورالسنا همکاران

ارتباطی بین دفعات بستری شدن و رضایتمندی وجود نداشت. 
ررات درمانگاه و قوانین و مق ،توان آشنایی بیشتر بیمار با بخشمی

تر امور اداری و پزشکی بیمار را در مرتبه دوم و در نتیجه روند سریع
 بستری، توجیهی برای افزایش رضایتمندی بیمار دانست. 

بین میزان رضایتمندی و جنسیت بیمار در این مطالعه ارتباط 
 (34) و همکاران وجود نداشت در حالی که در مطالعات ذوالحواریه

ارتباط جنسیت  (5) و همکاران و نورالسنا (3) و همکاران و کاظمینی
 انو همکار بیمار و رضایتمندی معنادار بود. نتایج مطالعه عزیزی

، حاضراین ارتباط مشابه با نتایج  (25) و همکاران و کلروزی (31)
معنادار نبود. این مطالعه ارتباط معناداری را از نظر نوع بخش با 

 و رضایتمندی نشان نداد و این یافته با یافته مطالعه نورالسنا
 (25) و همکاران همراستا و با یافته مطالعات کلروزی (5) همکاران
 غیرمشابه است. (1) و همکاران و عباسی
ط تحصیلات و رضایتمندی در این مطالعه مانند مطالعه ارتبا
اما در  (31. 1)معنادار نبود و همکارانو عزیزی  و همکارانعباسی 

اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه، با افزایش میزان تحصیلات،  
. از نظر نوع بیمه نتیجه (3،25،34،41) رضایت مندی کاهش یافت
های بعضی مطالعات ارتباط معنادار با این مطالعه مشابه با یافته

، در حالی که مطالعات دیگر ارتباط (5،1،25) رضایت مشاهده نشد
. (3،41) نوع بیمه را با رضایتمندی بیمار را معنادار گزارش کردند

پذیرش انواع بیمه ها و ارائه خدمات یکسان برای همه بیماران 
 د.ع بیمه باشتواند توجیهی بر عدم ارتباط رضایتمندی و نومی

درصد(  11)بیشتر از  در این مطالعه درصد زیادی از بیماران
مجدد به این درمانگاه مراجعه  ،اظهار داشتند در صورت بیماری

کنند و این درمانگاه را به دیگران توصیه خواهند کرد که این می
این  (.35) بوده است و همکارانمیزان بالاتر از مطالعه ظفرقندی 

یافته نشان می دهد رضایت بیماران از خدمات درمانی و غیردرمانی 
مطلوب بوده است که آنان حاضر به مراجعه مجدد بوده یا توصیه 

 اند. به دیگران جهت مراجعه به این درمانگاه را نموده

توان استفاده از یک مرکز میحاضر های پژوهش از محدودیت
 با مرکز دیگر و همچنین تمایلبرای سنجش رضایت و عدم مقایسه 

افراد ناراضی از خدمات برای تکمیل پرسشنامه را ذکر نمود که 
 .را تحت تاثیر قرار داده باشدممکن است نتایج 

 

 گیرينتیجه
مندی بیمار از خدمات مراقبتی در باتوجه به نقش مهم رضایت

عیت وض بهبود رسدمی نظربه و ارتقای کیفیت درمانی، یبهبود
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 و همکاران عباسی فرج زاده/  49

 1441 بهار، 1 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

 روینی تأمین و رفاهی امکانات تجهیز های غیردرمانی مانندبخش 
مجرب، ارتقای فرایندهای پذیرش و همچنین تاکید  و متعهد انسانی

 توجه یزانم بیشترین ای نکاتی است کهویژه بر بهبود خدمات تغذیه
 ریزان درمانگاه رابرنامهمدیران ارشد نظام سلامت و مسئولین و 

و  شناخت ضعف ها این مطالعه واستفاده از یافته های با طلبد. می
ساس بر ا بندی اقدامات اجرائیتعیین اولویتهای موجود و نارسایی
مناسب جهت بهینه سازی خدمات  اتاتخاذ تصمیمتوان به آنها می

یماران بیشتر بجلب رضایت  وارائه خدمات بهتر  برای بیمارستانی
 .دست یافت

 

 معاونت محترم تحقیقاتن وسیله از بدی تشکر و قدردانی:

و فناوری و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...، 

تمامی مراجعین محترم مسئولین محترم درمانگاه شهید مهدوی و 
های پژوهش را کشیدند، صمیمانه که زحمت تکمیل پرسشنامه

 .شودسپاسگزاری می

 

اله نگارش اولیه مقهمه نویسندگان در  :نقش نویسندگان

یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر، 
 .مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند
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