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   دهکیچ
به  هک تاسلامت بیماران شاخص مهم کیفیت مراقبت سمندی رضایت، ریزی و ارزشیابی خدمات بیمارستانیبرنامه در ف:هدزمینه و 

یکی از ده در اران بستری شده از خدمات ارائه شهدف از این مطالعه تعیین میزان رضایت بیم. ردگیرار میطور مکرر مورد استفاده ق

  می باشد.های نیروی دریایی نبیمارستا

 1331های نیروی دریایی در سال نبیمارستایکی از از رخیص تدر حال  انمارنفر از بی 234 مقطعی حاضر بر رویپژوهش : ها روش

شده  اییدتانجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ارزشیابی رضایتمندی بیماران بود که توسط عامریون طراحی و روایی و پایایی آن 

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

 زاستفاده ا ها بادادهتغذیه، امکانات رفاهی، خدمات پذیرش، برخورد کارکنان، ترخیص و رعایت شئونات مذهبی مورد ارزشیابی قرار داد. 

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 20نسخه   SPSSافزارنرم

درصد متاهل بودند. میانگین و انحراف  0/21های پژوهش مرد و درصد نمونه 2/22سال،  4/45±2/12بیماران  میانگین سن :هایافته

دی در بخش درمانی رضایتمن .بود 50/121±1/10و در بخش غیردرمانی  3/30±2/10های درمانی معیار نمره کلی رضایت بیماران از بخش

میزان رضایتمندی و  رضایت از خدمات بهداشت و نظافت و در بخش غیردرمانی خدمات پذیرش بالاترین از پزشکان و پرستاران بالاتر از

(. سایر >05/0P) ارتباط معنادار آماری داشت بیماران با رضایتمندیخدمات رفاهی کمترین میزان رضایتمندی را دارا بودند. نوع بخش 

 تند.داری با رضایتمندی نداششناختی مانند سن، جنس، وضعیت تاهل، دفعات بستری و نوع بیمه ارتباط آماری معنی متغیرهای جمعیت

بیمارستان  بازنگری در شیوه مدیریتدرمانی بیشتر از خدمات غیردرمانی، خدمات  با توجه به بالاتر بودن رضایت بیماران از :گیرينتیجه

 .ی استضرور هادر این بخشجهت ارتقای رضایتمندی بیماران 

 
 .، نیروی دریایی، بیمارستانرضایت بیمار ،خدمات درمانی :هاکلیدواژه
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 مقدمه

 دخو رسالت به خدمات ارائه طریق از درمانی و بهداشتی نظام
 ابیارزشی نظام، این ارزشیابی راه بنابراین .کندمی اقدام جامعه در

خدمات درمانی با برترین کیفیت و تامین  . ارائه(1) است آن خدمات
های ایشان و حداکثر ایمنی به کارکنان نیروهای مسلح، خانواده

و  سایر مراجعین محترم منطبق با آخرین استانداردهای علمی روز
مشارکت در امر آموزش و پژوهش کادر درمانی با استفاده از علوم 

-و فناوری روز دنیا مبتنی بر اصول اخلاق پزشکی، با اولویت بیماری

آمادگی در برابر   های ناشی از مخاطرات سطحی و زیر سطحی
ی هاا، پشتیبانی طب رزم و درمان مصدومین جنگبحران و بلای

های نیروی دریایی است. بنابراین های بیمارستانن از رسالتنوی
ویری تواند تصهای نیروی دریایی میرضایت سنجی در بیمارستان

ز ا از موفقیت در نیل به اهداف تعیین شده را نشان دهد زیرا یکی
 رینتو مهم و بهترین درمانی و بهداشتی نظام توفیق هایشاخص
 شده ارائه خدمات و کیفیت کمیت ارزشیابی جهت شاخص
ریزی و که به طور مکرر در برنامه است مراجعان مندیرضایت

 ی. رضایتمندگیردارزشیابی خدمات سلامت مورد استفاده قرار می
و  بوده درمانی و بهداشتی هایمراقبت در مهم هایجنبه از یکی

ای های پزشکی اهمیت ویژهزه در مراقبتمفهومی است که امرو
پیدا کرده است و در امر مراقبت از بیمار به عنوان یک هدف 

 و اثربخشی رغمعلی یک مراقبت، ؛ زیرا(2)است ارزشمند مدنظر 
 قرار خدمات کنندگان دریافت رضایت قبول و مورد اگر کارایی
 شارکتم آن شکوفایی برای شود و مردممی مواجه شکست با نگیرد

 ندفرآی در کنند که احساس مردم اگر دیگر طرفی از کرد؛ نخواهند
 نانآ رضایت جلب در هستند، سهیم ارزشیابی و اجرا ریزی،برنامه

 برای نیازی پیش اینکه ضمن رضایت دیگر عبارت به. موثر است
 کتمشار نتیجه تواندمی است، و وفاداری حفظ و مشارکت مسئله

هایی جهت ایجاد، حفظ بنابراین ضرورت تدارک برنامه (1) نیز باشد
 .(3)خورد و ارتقای این احساس رضایت بیش از پیش به چشم می

مندی در نظام ارائه خدمات سلامت از اهمیت موضوع رضایت
این جهت است که بیمار جهت تبعیت از درمان و مراقبت نیاز به 

ا ارتقای آگاهی و حمایت همه جانبه دارد علاوه بر این همزمان ب
های اخیر وجود دارد، انتظارات بیمار از نحوه بینشی که در سال

مار را مندی بیدریافت خدمات بیشتر شده است. بنابراین رضایت
توان به حالتی تعبیر نمود که بیماران در طول بستری یا مراجعه می

 زکنند بلکه اهای مورد نیاز را دریافت مینه تنها درمان و مراقبت
شرایط موجود و خدمات ارائه شده توسط کارکنان خشنود بوده و 
تمایل به معرفی این مرکز به سایر افراد یا مراجعه مجدد خود به 

نظران معتقدند ای که برخی از صاحببه گونه مرکز فوق خواهند بود
جه کیفیت بیمارستان بدون تو یکه بهبود فرآیندهای کاری و ارتقا

یر پذو انتظارات و جلب رضایت بیماران امکانبه نظرات و نیازها 
 نیست.

های سنجش و ارزشیابی امروزه در تمام کشورها یکی از روش 
چگونگی ارائه خدمات، رضایت بیماران است. ارزشیابی از کیفیت 
ارائه خدمات موجب تحقق اهداف سازمانی و ارتقای فرآیند ارائه 

گردد. مدیران ن میخدمات و موجب ارتقاء سطح توانمندی کارکنا
های اجرایی همواره نیازمند اطلاعاتی از نحوه کیفیت در سیستم

د توانن میآخدمات ارائه شده از دیدگاه بیماران هستند و شناخت 
 .(4) ریزان را در فرآیند ارائه خدمات کمک کندمدیران و برنامه

 نندهکدریافت شخص واکنش به توانمی را بیمار مندیرضایت
 کنندهمنعکس که کرد ارائه شده اطلاق خدمات مقابل در خدمات

 مندی بیماراناست. رضایت خدمات ارائه کیفیت از وی کلی درک
ای از عوامل گوناگون است و برای دست برآیند مجموعه پیچیده

 هاییابی به آن لازم است ابعاد متعددی از خدمات از جمله مراقبت
ه ی گوناگون سازمانی بهاپرستاری، پزشکی، پشتیبانی و بخش

طریقی با یکدیگر هماهنگ شده و با رعایت کامل حقوق بیمار در 
 تمام ابعاد، شرایط مناسبی را برای ایجاد و ارتقای آن فراهم سازد

(5) . 
 مهم هایشاخص از یکی بیماران رضایت درمانی بخش در
است، در دنیای امروز اهمیت سنجش  درمانی خدمات کیفیت
بیماران به عنوان یکی از معیارهای اساسی در تعیین مندی رضایت

کیفیت خدمات مراقبتی بر کسی پوشیده نیست زیرا بیمار مشتری 
او  مندیرضایت اصلی خدمات و محور بیمارستان است؛ بنابراین

 مناسب برای معیار و سلامت مراقبت از خدمات مهم نتیجه یک
 .(0)است  درمانی خدمات کیفیت ارزیابی
ارزشیابی کیفیت ارائه خدمات بیمارستانی نشانگرهای برای  

مختلفی از جمله مرگ و میر بیمارستانی، طول مدت بستری، 
در نظریه  Demingپذیرش مجدد و درصد عود بیماری وجود دارد. 

خود رضایت مشتریان را مورد تاکید قرار داد و آن را از اصول ارتقای 
راین با فشارهایی که . بناب(2)مستمر کیفیت در سیستم دانست 

ای هجوامع برای ارتقای کیفیت برآیند و فرآیندهای مراقبت بر نظام
کنند، آنها ناچارند که توجه و مسئولیت پذیری ارائه خدمات وارد می

بیشتری نسبت به نتایج نظرسنجی از خود نشان بدهند و اولویت 
 نه مارانبی مندیبیشتری را به حقوق بیمار اختصاص دهند. رضایت

 کند،می فراهم را بیماران برای درمان ادامه جهت لازم انگیزه تنها
 صادیاقت -بهداشتی  توسعه و رشد موجب صحیح خدمت بلکه ارائه

 شتریبی بالندگی اجتماعی و سود رسانی فردی نظر از و شده واحدها
 .(1) آوردمی پدید

مندی بیماران از خدمات ارائه شده در در مورد میزان رضایت
ایران و کشورهای دیگر مطالعات زیادی انجام گرفته است. 

بیمار با  1100و همکاران در کانادا که روی  Leeهای مطالعه یافته
درصد بیماران از  2/31انفارکتوس میوکارد انجام شد، نشان دادکه 

های ارائه شده راضی بودند و دو متغیر سن و تحصیلات با مراقبت
د مندی افراارتباط معنادار داشت؛ رضایتمندی آنان میزان رضایت

. (3) کرده کمتر از بیماران با سطح تحصیلات کمتر بود تحصیل



 123/  ییایدر یروین یمارستانهایاز ب یکیدر  درمانی رضایتمندی بیماران از خدمات 

مقاله گزارش شد که رضایت  45همچنین در مطالعه مروری 
بیماران در برآورد کیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی شاخص 

 .(10) مفیدی است
مندی در رضایتهای انجام شده در ایران میزان در بررسی

 30های دانشگاهی در شهرهای قزوین و بابل بالایبیمارستان
. در (2) درصد گزارش شد 50مان حدود کر و در (11،12)درصد 
ای همندی  از کل خدمات ارائه شده در بیمارستانای رضایتمطالعه

منتخب آموزشی شهرهای مختلف کشور بررسی شد. نتایج حاکی 
درصد 0/14درصد رضایت متوسط و  4/43 درصد رضایت بالا،30از 

 هامندی از خدمات پرستاری، یافتهناراضی بود. در مورد رضایت
درصد رضایت 3/33درصد بیماران رضایت بالا و  2/33نشان داد 

 درصد بود4/20متوسط داشتند در حالی که درصد بیماران ناراضی 
(12) . 

 ناطقاز آنجا که کیفیت و کمیت خدمات بیمارستانی در م
ای همندی بیماران تحت تاثیر زمینهمختلف متفاوت است و رضایت

فرهنگی و اجتماعی و شخصیتی آنان قرار دارد؛ داشتن اطلاعات 
مربوط به رضایت بیماران جهت ارزشیابی چگونگی ارائه خدمات در 

های مدیریت درمان در مناطق مختلف ضروری است. ریزیبرنامه
ت شناخت هرچه بیشتر مشکلات و نظر به اهمیت موضوع در جه

عیین ت هدف با این مطالعهمندی بیماران، رضایت یاقدام برای ارتقا
میزان رضایت مراجعه کنندگان از خدمات ارائه شده در یکی از 

 .های نیروی دریایی انجام شدنبیمارستا
 

 هاروش
پژوهش مقطعی حاضر بر روی بیماران ترخیص شده از یکی 

انجام شد.  1331 نیروی دریایی در سال هایاز بیمارستان
 تعیین منظور . بهگرفت انجام روش در دسترس گیری بهنمونه
 لحاظ با شیوع مطالعات در نمونه حجم برآورد از فرمول نمونه حجم

، خطای 05/0آزمون استنباطی استفاده شد. با لحاظ خطای نوع اول 
درصد که حداکثر میزان برآورد  50و احتمال رضایت  2/0نوع دوم 

 130حجم نمونه را دارد، تعداد نمونه لازم با استفاده از فرمول زیر 
درصد ریزش نمونه، تعداد نمونه لازم  20نفر محاسبه شد؛ با احتمال 

نفر پرسشنامه قابل  234نفر محاسبه شد که در مطالعه حاضر   230
 استفاده برگشت داده شد. 

n= (1.96+0.84)2 (0.5x0.5)/(0.1)= (7.84)(0.25)/(0.01)= 196 

سال و تمایل به  11معیارهای ورود به مطالعه سن بیشتر از 
شرکت در مطالعه بود. معیارهای خروج از مطالعه عدم تمایل به 

 هایشرکت در ادامه مطالعه، داشتن مشکلات روانی و پرسشنامه
 مخدوش بود.

 شرایطی که بود که بیماران واجدروش کار به این صورت 

دادند و در حال خروج از بیمارستان مراحل ترخیص را انجام می
اهداف  مورد در کافی شناسایی و اطلاعات توسط پژوهشگر بودند،

آن و داوطلبانه بودن شرکت در مطالعه در اختیار  اهمیت پژوهش،

 حفظ نظرآنان قرار داده شد. همچنین به بیماران اطمینان خاطر از 
 از پس و شد ارائه کسب شده اطلاعات ماندن محرمانه و نامیبی

کتبی، از آنها درخواست گردید  نامه اخذ و رضایت آگاهانه و رضایت
( که روایی و پایایی 1330استاندارد عامریون و همکاران ) پرسشنامه

. در مواردی که افراد (13)آن تایید شده بود را تکمیل نمایند 
سواد بودند، پژوهشگر سئوالات پرسشنامه را آرام و ده بیکننمراجعه

کننده خواند و سپس پاسخ ایشان را شمرده شمرده برای مراجعه
 ثبت نمود. 

 جنس، سن، مانند عمومی اطلاعات بخش دو شامل پرسشنامه
بیمه و سابقه  نوع بیمارستان، بخش، تاهل، وضعیت سطح سواد،

سوال، سطح  41 شاملدوم پرسشنامه  بود. بخش بستری
زمینه در دو  3رضایتمندی بیماران را از نحوه ارائه خدمات در 

 شده توسط پرستار ارائه سوال شامل خدمات 21قسمت درمانی با 
سوال( و خدمات بهداشت و نظافت  11سوال(، پزشک ) 0)

سوال شامل خدمات  22سوال( و بخش غیردرمانی با  4بیمارستان )
 2) تغذیهسوال(،  5) برخورد کارکنان سوال(، 2بخش پذیرش )

سوال( و رعایت  4سوال(، ترخیص ) 3) رفاهی و تسهیلاتیسوال(، 
ها بر اساس . پاسخ(13) کردسوال( ارزشیابی می 5شئونات مذهبی )

، ، ناراضىنظری ندارمراضى، راضى،  املاًای )کگزینه 5طیف لیکرت 
سوالات دو سوال باز بندی شده بود. در پایان ی( درجهناراض کاملاً

قرار داده شد. مضمون سوال اول در ارتباط با مراجعه مجدد فرد به 
بیمارستان فعلی در صورت ابتلا به بیماری و سوال دوم در خصوص 

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

 اختصاص یافت. به 100تا صفر هاى ه ترتیب نمرهراضى ب تا کاملاً
 ها به تفکیک و نمره کلىزمینه ترتیب مجموع نمرات هریک از این

ن اشن تعیین گردید که نمره بالاتر 100مندى نیز از نمره رضایت
مندى بیشتر بیماران بسترى از نحوه ارائه خدمات در رضایت دهنده

بر  بندی رضایتک تقسیمملا بیمارستان بود. طول مدت حضور در
 50تا  20درصد(، متوسط ) 25اساس چهار دسته پایین )نمرات تا 

درصد( بود.  100تا  20درصد( و عالی ) 25تا  51درصد(، خوب )
در داخل کشور توسط  1311در سال روایى و پایایى این پرسشنامه 

 گرفت؛یابى قرار شمورد ارز در جامعه مشابه و همکاران عامریون
 . (14)آن تایید گردید پایایى  و روایى

ها از جهت تحلیل داده تجزیه و تحلیل آماري داده ها:

داری کمتر از استفاده شد. سطح معنی 20نسخه  SPSSنرم افزار 
برای توصیف متغیرهای کیفی از فراوانی  در نظر گرفته شد. 05/0

و درصد و برای توصیف اطلاعات کمی از میانگین و انحراف معیار 
های پژوهش ابتدا از آزمون استفاده شد. به منظور بررسی فرضیه

ای اسمیرنوف کولموگروف استفاده شد. نتایج نشان داد یک نمونه
ور راین به منظهای مورد بررسی نرمال نیست؛ بنابکه توزیع داده
های غیرپارامتریک یو من های پژوهش از آزمونبررسی فرضیه

 استفاده شد.  کروسکال والیس ویتنی، ویلکاکسون و
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علوم  دانشگاه اخلاق کمیته در مطالعه این ملاحظات اخلاقی:

 مورد IR.BMSU.REC.1398.267به شماره  بقیه ا... پزشکی

 .قرارگرفت تأیید
 

 نتایج
 جمعیت شناختی توصیف اطلاعات

 و تکمیل پرسشنامه 234تعداد  پرسشنامه، 200مجموع از  در
درصد(. میانگین سن افراد  15/31شد )میزان پاسخ  داده برگشت

های سال بود. اکثر نمونه 4/45±2/12شرکت کننده در پژوهش 
درصد( بودند و بیشتر افراد شرکت کننده در  2/22پژوهش مرد )

 (.1-)جدولدرصد( بودند  0/21پژوهش متاهل )
 

توزیع فراوانی مشخصات بیماران در حال ترخیص از . 1-جدول
 بیمارستان نیروی دریایی

 فراوانی  )درصد( متغیر

 (2/22) 103 زن جنس
 (1/22) 05 مرد

 (0/21) 114 متاهل وضعیت تاهل
 (4/21) 50 مجرد

 (5/23) 55 دبیرستان تحصیلات
دیپلم و فوق 

 دیپلم
104 (4/44) 

 (1/32) 25 لیسانس و بالاتر

 (4/0) 15 یخدمات درمان نوع بیمه
 (1/02) 142 نیروهای مسلح
 (5/20) 02 تامین اجتماعی

 (0/2) 0 سایر بیمه ها
 (2/1) 4 بیمه نشده  

 (2/22) 52 مردان بخش بستري
CCU 13 (0/5) 
 (2/13) 32 زایمان

 (0) 14 زنان
 (3) 21 کودکان
NICU 11 (2/2) 

VIP 10 (3/4) 
 (2/4) 11 راحیج

 (5/12) 41 اورژانس
ICU 20 (0/1) 

 (3/0) 2 فتوتراپی

 (1/24) 51 مرتبه اول  سابقه بستري
 (0/25) 00 مرتبه دوم

 (3/23) 50 مرتبه  سوم
 (12) 21 مرتبه چهارم

 (3) 21 پنجممرتبه 
 (2/4) 11 ششممرتبه 

  اطلاعات بخش هاي درمانی

میانگین و انحراف معیار نمره کلی رضایت بیماران از بخشهای 
مندی در بعد بود. میانگین نمره رضایت 21/30±22/10درمانی 

 00/22±34/14، در بعد پرستاری 35/11±22/2بهداشت و نظافت 

 بود.  32/50±14/0در بعد پزشکی و 
در نظر گرفته شد.  100میزان نمرات رضایت در بازه صفر تا 

به این ترتیب کمترین و بیشترین درصد فراوانی نمره رضایت کلی 
بود. در بخش بهداشت و نظافت  100و  24/45از بخش درمانی 

 3/54بود و  100و  5/32کمترین و بیشترین درصد نمره رضایت 
نفر( از خدمات بهداشت و نظافت راضی 122) ز بیماراندرصد ا

بودند. در بخش پرستاری نیز کمترین و بیشترین درصد نمره 
 3/54 مندی بیماران در این بعدبود و رضایت 100و  5/32رضایت 

بود. کمترین و بیشترین درصد نمره ( نفر122) بیماران از درصد
 درصد2/45بود و  100و  30/30رضایت در بخش پزشکی 

 (.2-)جدولنفر( از خدمات پزشکی راضی بودند 102)

 

 اطلاعات بخش هاي غیردرمانی

در بخش غیردرمانی میانگین و انحراف معیار نمره کلی رضایت 
بود. میانگین و انحراف معیار نمره  5/121±1/10بیماران 

، در بعد برخورد کارکنان 10/3 ± 31/1رضایتمندی در بعد پذیرش 

 ، در بعد رفاه و تسهیلات53/1±33/1در بعد تغذیه ، 52/3±52/22
و در بعد رعایت  12/11±25/2، در بعد ترخیص 11/5±01/40

 بود.   44/22±52/3 شئونات مذهبی
در نظر گرفته شد.  100میزان نمرات رضایت در بازه صفر تا 

به این ترتیب کمترین و بیشترین درصد فراوانی نمره رضایت کلی 
بود. کمترین و  100در کلیه ابعاد بین صفر و  از بخش غیردرمانی

و  20/34بیشترین درصد نمره رضایت کلی از بخش غیردرمانی 
درصد بود. بیشترین درصد فراوانی نمره رضایت از بخش  100

کمترین و بیشترین درصد نمره  درصد بود. 100غیردرمانی 
 100و  25و تغذیه و ترخیص  رضایتمندی بیماران از بعد پذیرش

نفر( از خدمات  141از بیماران ) درصد 2/03درصد بود به طوری که 
نفر( از خدمات تغذیه و  125درصد از بیماران ) 4/53بخش پذیرش، 

نفر( از خدمات بخش ترخیص رضایت داشتند.  134) درصد 3/52
مندی از بعد خدمات کمترین و بیشترین درصد نمره رضایت

 درصد از بیماران 2/54 که درصد بود به طوری 100و  45کارکنان 
نفر( از خدمات کارکنان راضی بودند، کمترین و بیشترین 121)

 22و  22رفاهی -مندی از بعد خدمات تسهیلاتیدرصد نمره رضایت
نفر( از این بعد 100درصد )3/45بود که طبق نتایج به دست آمده 

ندی در مرضایت داشتند. کمترین و بیشترین درصد نمره رضایت
 درصد 1/53بود به طوری که  100و  30ایت شئونات مذهبی بعد رع

 (.3-)جدول نفر( از رعایت شئونات مذهبی راضی بودند120)
ن مندی بیماراآزمون کروسکال والیس نشان داد میزان رضایت

 (P=3/0و P =02/0های درمانی )با تحصیلات و نوع بیمه در بخش



 125/  ییایدر یروین یمارستانهایاز ب یکیدر  درمانی رضایتمندی بیماران از خدمات 

 

تفاوت معناداری وجود نداشت. ( P=10/0و P =00/0)و غیردرمانی 
های درمانی در بخش مندی بیمارانبین نوع بخش و رضایت

(002/0=P) های غیردرمانی ارتباط معنادار وجود داشت و بخش
(010/0=P)من ویتنییو دو به دو با آزمون ها ها بین بخش. تفاوت 

 زایمان، مردان های مردان ود. نتایج نشان داد بین بخشبررسی ش
، CCUزنان و جراحی، زنان و زایمان، زنان و  ،و بخش ویژه نوزادان

و  ، زایمان و کودکانCCU، کودکان و VIPبخش ویژه نوزادان و 
های درمانی و غیردرمانی در قسمت VIPبین بخش زایمان و 

های زایمان و بین بخش (.>05/0Pتفاوت معنادار وجود داشت )
اورژانس و بخش ویژه نوزادان ، خش ویژه نوزاداناورژانس، زنان و ب

های غیردرمانی و همچنین بخش کودکان و بخش ویژه در بخش

های درمانی تفاوت آماری معنادار وجود نداشت نوزادان در قسمت
(05/0P>.)  زایمان و اورژانس، زنان و بخش ویژه بین بخش

تفاوت های درمانی بخش کودکان و اورژانس در قسمت ونوزادان 
 کودکان با بخش ویژه نوزادان، در قسمتبخش  آماری معنادار و

(. درصد نمرات >05/0P) غیردرمانی تفاوت معنادار وجود داشت
 50تا  20درصد(، متوسط ) 25رضایت به چهار دسته پایین )تا 

( تقسیم شد. در دسته 100تا  20( و عالی )25تا  51درصد(، خوب )
ه . بیشترین نمرات رضایت در دستپایین هیچ بخشی قرار نگرفت

بالاترین میزان رضایتمندی در بخش مردان و در عالی قرار داشتند. 
-وجود داشت )جدولبخش فتوتراپی کمترین میزان رضایتمندی 

4)

 نیروی دریاییبیمارستان بخش های درمانی  از ترخیص حال در بیماران رضایتمندی میزان توزیع .2-جدول

 درصد انحراف معیار میانگین نمره حداکثر حداقل نمره رضایتمندي

 2/13 2/2 3/11 20 10 نظافت و بهداشت
 30 4/3 0/22 30 15 خدمات پرستاري
 4/13 1/0 3/50 55 22 خدمات پزشکی

 0/13 2/10 3/30 105 53 کل

 
 بیمارستان نیروی دریاییبخش های غیردرمانی  از ترخیص حال در بیماران رضایتمندی میزان توزیع .3-جدول

 درصد انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل نمره رضایتمندي

 5/13 4/1 1/3 10 2 پذیرش
 1/12 5/3 5/22 25 5 کارکنان

 0/11 2 5/1 10 2 تغذیه
 11 1/5 2/40 45 3 رفاهی-تسهیلاتی

 3/11 2/2 1/11 20 4 ترخیص
 2/12 0/3 4/22 25 5 رعایت شئونات مذهبی

 5/12 1/10 5/121 135 22 نمره کل

 
 از خدمات درمانی و غیردرمانی به تفکیک بخش بیماران مندیرضایت میزان توزیع .4-جدول

                     

 بخش
درصد نمره رضایت از 

 خدمات

سی سی  مردان

 یو

مراقبت ویژه  کودکان زنان زایمان

 نوزادان
VIP های مراقبت اورژانس جراحی

ویژه 

 بزرگسالان

 فتوتراپی

ی
مان

در
ت 

ما
خد

از 
ت 

ضای
ی ر

کل
ره 

نم
د 

ص
در

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پایین 
1( 9/1) متوسط  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
( 5/11) خوب

6 

(5/83 )

5 

(1/83 )

9 

(8/11 )

8 

(19 )1  (9/83 )

7 

0 (1/86 )

1 

(8/7 )8  (1/88 )

8 

0 

( 5/36) عالی

15 

(5/61 )

3 

(9/71 )

88 

(7/35 )

18 

(31 )17  (1/61 )

11 

(100 )

10 

(6/68 )7  (7/98 )

83 

(9/76 )

10 

(100 )8  

ر 
غی

ت 
ما

خد
از 

ت 
ضای

ی ر
کل

ره 
نم

د 
ص

در

ی
مان

در
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پایین
1( 9/1) متوسط  0 (8/6 )8  0 0 0 0 0 0 0 0 
( 8/19) خوب

10 

(5/83 )

5 

(3/13 )

6 

(1/7 )1  (3/88 )

5 

(1/11 )

3 

(80 )8  (5/51 )

6 

(6/11 )6  (1/88 )

8 

0 

( 3/73) عالی

11 

(5/61 )

3 

(75 )81  (9/98 )

18 

(8/76 )

16 

(6/55 )

10 

(30 )3  (5/15 )

5 

(5/51 )

85 

(9/76 )

10 

(100 )8  
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های درمانی ارتباط بین جنسیت و وضعیت تاهل در بخش
(33/0= P 22/0و=P( و غیردرمانی )34/0= P 42/0و=P توسط )

آزمون یو من ویتنی بررسی شد که این تفاوت معنادار نبود. در مورد 
درصد از  1/12دو سوال باز انتهای پرسشنامه نتایج نشان داد که 

درمان این بیمارستان را  برایافراد در صورت بیماری، مجددا 
درصد نیز این بیمارستان را به دوستان و  3/35انتخاب نموده و 

 دهند.یشنهاد میآشنایان خود پ
 

 بحث
 ارائه شده در بیمارستان شاخص خدمات از بیماران رضایت

در  خدمات ارایه کیفیت و نحوه ارزشیابی جهت مهمی بسیار
 از و های مختلف اعم از درمانی و غیردرمانی استبخش

 درمانی خدمات و بهداشتی گسترش مراقبت مطلوب دستاوردهای
های مطالعه حاضر، میزان رضایت شود. بر اساس یافتهمحسوب می

و در  د )عالی(درص 02/13های درمانی از خدمات در بخش
درصد )عالی( بود. در بخش درمانی  5/12 های غیردرمانیبخش

های غیردرمانی بیشترین رضایت از خدمات پرستاری و در بخش
پذیرش و کمترین میزان رضایت به خدمات بیشترین رضایت به 

این نتیجه بیانگر این است که مسئولین خدمات  تغذیه مربوط بود.
ها باید توجه بیشتری در عرضه مدیران داخلی بیمارستان عمومی و

 یتواند در جذب بیماران و ارتقاخدمات عمومی داشته باشند که می
 مندی آنان نقش داشته باشد. رضایت

پوشش  تحت دولتی هایدر مطالعه سیف ربیعی در بیمارستان
و در  (14)درصد  22 همدان میزان رضایت پزشکی علوم دانشگاه

مطالعه غلامی در یک بیمارستان فوق تخصصی در تهران این میزان 
میزان  تهرانو و در مطالعات انجام شده در اصفهان  3/23

 (15،10) درصد برآورد شد 21درصد و  50رضایتمندی به ترتیب 
ر مندی درضایت که کمتر از مطالعه حاضر بود؛ علت بالاتر بودن

توان تفاوت محیط مطالعه حاضر نسبت به این مطالعات را می
مندی در گیری بیان کرد زیرا در تهران و اصفهان رضایتنمونه

بیمارستان آموزشی و در این مطالعه یک بیمارستان غیرآموزشی 
مورد بررسی قرار گرفته بود و بالطبع خدمات ارائه شده در 

و  زشی برای بیماران خوشایندترهای غیرآموبیمارستان
ریدای شمالی در آمریکا ای در فلودر مطالعه است. ترکنندهراضی

د درص13ان کیفیت خدمات بیمارستانی و درمکلی از  ایتزان رضمی
 .(12) که مشابه با مطالعه حاضر بود گردید زارشگ

های این مطالعه نشان دهنده رضایتمندی مطلوب بیماران یافته
 ودب ات پیشینمطالع مشابهاز خدمات پزشکی و پرستاری بود که 

مطالعه دانشکده پزشکی کانو در خصوص رضایت  در. (13،11،13)
درصد بیماران از کار  5/35پزشکان و پرستاران،  اراران از کبیم

 .(12)ز خدمات پرستاران راضی بودند درصد ا 1/30پزشکان و 
درصد بود؛  30/13رضایت از خدمات پزشکان در مطالعه حاضر 

 22همدان ، درصد 34العات انجام شده در بابل این میزان در مط

 2/35درصد و در ایلام  1/01درصد، کاشان  00درصد، اصفهان 
 تدرصد بود، نتایج بیانگر این هستند که رضایتمندی از خدما

پزشکان در کاشان و اصفهان کمتر و در ایلام رضایتمندی از خدمات 
توان این مساله را پزشکان بالاتر از مطالعه حاضر بوده است. می

ارات و تواند انتظچنین توجیه کرد که بافت فرهنگی و اجتماعی می
توقع افراد جامعه را از خدمات تعیین کند و همین موضوع علت 

دن رضایت بیماران از خدمات پزشکی در ایلام را اختلاف و بالاتر بو
 . (11) توجیه کند

مطالعه جولایی در تهران،  میزان رضایت از خدمات پرستاری در
؛ (20, 11, 12)حاجیان در بابل و قلجه در زاهدان متوسط بوده است 

در مطالعات خارج از کشور در یک مطالعه میزان کلی رضایت 
در بررسی دیگر توسط درصد و 20بیماران در یک مطالعه 

Jenkinson 30 که با نتایج مطالعه حاضر که  (21،22)بود درصد
 درصد گزارش کرده است همراستا است. 30میزان رضایتمندی را 

در مطالعه حاجیان میزان رضایت بیماران در مورد خدمات 
بود و در مطالعه  (11) درصد 25و  2/43ای و رفاهی به ترتیب تغذیه

ای دیگر حیطه درصد بوده است. در مطالعه 02/11و  52/11حاضر 
های ترخیص و رفاهی و حسابداری و تسهیلات نارضایتی در بخش

که این نتایج با مطالعه حاضر  (2)بالاتر از نتایج مطالعه حاضر بود 
ها ممکن است به دلیل اختلاف در همخوانی ندارد؛ این تفاوت

 مختلف و یا به دلیلکیفیت و کمیت خدمات ارائه شده در مناطق 
تفاوت در انتظارات و توقعات و یا تفاوت سطح تحصیلات بیماران 
در این مناطق باشد، همچنین بیمارستان مورد مطالعه در این 
پژوهش به علت دارا بودن بیماران کمتر در مقایسه با 

های آموزشی در مطالعات فوق الذکر و بالطبع انجام بیمارستان
ت بیشتری انجام شده و همچنین خدمات خدمات ترخیص با سرع

 رفاهی و تسهیلات بیشتری برای بیماران مهیا بوده است.
در قسمت خدمات غیردرمانی، بخش پذیرش دارای بالاترین 

مطالعه انجام شده توسط درصد(. در  42/13) میزان رضایتمندی بود
بیماران از قسمت پذیرش  مندیظفرقندی میزان رضایت

 درصد44علوم پزشکی تهران  حت پوشش دانشگاههای تبیمارستان
 درصد 02عارفی در بیمارستان بهارلوی تهران  در مطالعه، (23)
( 25) درصد 04 در مطالعه رودباری و همکاران در زاهدان، (24)

بخشی از این اختلافات ممکن است به نحوه  .است گزارش شده
 میان عواملی مرتبط باشد، اما در این مختلفمراکز  ارایه خدمات در

های جمعیت تحت مطالعه، تعداد های مربوط به ویژگیمانند تفاوت
یابی شهای مختلف ارزبررسی و از همه مهمتر روش مراکز مورد
ر د های کلان شهرها را نیز بایدو ازدحام در بیمارستان رضایتمندی
 .نظر داشت

هایی که کاهش میزان رضایت از به طور کلی در قسمت
درمانی و غیردرمانی در این مطالعه نسبت به مطالعات در خدمات 

تواند نشان دهنده این موضوع باشد های گذشته موجود دارد میسال
ها نسبت به حقوق که بیماران آگاهی بیشتری در طول این سال
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اند و یا کمبود نیروی پرستاری و یا نارضایتی خود پیدا کرده
کاهش کیفیت و کمیت  پرستاران از شرایط کاری خود، باعث

خدمات شده است. همچنین اختلاف بافت فرهنگی و سطح 
تواند نشان دهنده اجتماعی و احتمالاً بالاتر بودن سطح سواد می

میزان بیشتر توقعات و انتظارات شهرهای مختلف باشد و همین 
موضوع باعث اختلاف میزان رضایتمندی از خدمات در 

 های مختلف باشد. بیمارستان
نظر سنی در مطالعه حاضر ارتباطی بین سن و رضایتمندی  از

وجود نداشت و نتایج مطالعه جولایی با مطالعه حاضر از این نظر 
رضایتمندی با اما در مطالعه عزیزی و حاجیان  (12) همراستا بود

با افزایش سن میزان  ؛داری داشتسن ارتباط آماری معنی
در هنگ   Chanطالعهم .(22, 11) یافترضایتمندی افزایش می

، همچنین (20) کنگ رضایت بیشتر بیماران مسن را گزارش نمود
سال  45تا  15پور میزان رضایت در گروه سنی در مطالعه بهرام

 .(2) های سنی بالاتر بودبیشتر از گروه
 ، حاجیانAçikgöz  (24)در مطالعه حاضر مشابه با مطالعات

 داد نشان نتایج Hall(22) و   Pressمطالعه و (25) ، رودباری(11)

واند تمیزان رضایتمندی و جنس ارتباط معناداری نداشتند که می
دهنده این موضوع باشد که کیفیت ارائه خدمات تعیین کننده نشان

رضایت است نه جنسیت بیمار. متضاد با این یافته در مطالعه سیف 
نان ، ز(21و همکاران ) Misevicieneو  (14)و همکاران  ربیعی

گر مطالعه دی در مندی بالاتری را داشتند.نسبت به مردان رضایت
 .دنشان دادنرا بیشتری از بیماران زن  زان رضایتمی بیماران مرد

تواند دلایل فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جوامع علت این تفاوت می
تفاوت   González-Valentín. در مطالعه(23،30) مختلف باشد
رضایتمندی و جنسیت وجود داشت اما متضاد با معنادار بین 

دمات تری به خمطالعات قبلی، مردان رضایت بیشتر و نگاه مطلوب
 .(31) مندی بالاتری داشتندارائه شده و رضایت

در این مطالعه همچنین بین سطح تحصیلات بیماران و رضایت 
از  تعدادیاین نتیجه متناقض با  شدنبیماران رابطه نشان داده 

. در این مطالعات رضایتمندی (14-31،11،23) العات دیگر استمط
در سطوح بالای تحصیلی بیشتر بود که انتظارات بالاتر این قشر 

 دلیلی برای این یافته عنوان شده بود.
میانگین نمره رضایتمندی بیماران از لحاظ در مطالعه گودرزیان 

 اشتد تسطح تحصیلا وداری با وضعیت تأهل آماری اختلاف معنی
ارتباطی بین ( 12)جولایی  که در این مطالعه مشابه با مطالعه (32)

 مندی وجود نداشت.تحصیلات و رضایت ووضعیت تاهل 
درصد بیماران این بیمارستان را به دوستان  3/35در این مطالعه 

که درصد بالایی است اما در مطالعه  کردندو آشنایان توصیه می
بیمارستان را به دیگران توصیه نموده درصد  3/45سیف ربیعی فقط 

 . (14) بودند
 رتباطیانوع بیمه شده توسط بیمار و میزان رضایت بیماران  بین

ندی مدر مطالعه صالحیان بین نوع بیمه و رضایتمشاهده نگردید. 

 علت تفاوت در دو مطالعه بدین (33)ارتباط معنادار وجود داشت 
معنی است که از لحاظ این مرکز درمانی، هیچ بیمه و یا ارگانی از 
ارجحیت خاصی برخوردار نبوده و همه بیماران از یک میزان 

 .گردندامکانات و سرویس درمانی بهرمند می
مندی از نظر آماری ارتباط دفعات بستری شدن با رضایت

ایش ای با افزمعنادار نبود؛ متضاد با نتایج مطالعه حاضر، در مطالعه
 .(33)دفعات بستری، رضایتمندی افزایش یافته بود 

یری گبه منظور کاهش خطای نمونه شودپیشنهاد میدر پایان 
این طرح به طور همزمان در چندین بیمارستان دولتی، خصوصی و 

های آماری از روشد؛ همچنین استفاده نیمه خصوصی اجرا گرد
 تعیین سهم هر یک از جهتتر نظیر معادلات ساختاری پیشرفته

 روش موثرتری استگیری شده بر رضایت بیماران هانداز هاییطهح
در نهایت  شود در مطالعات بعدی انجام گردد.که پیشنهاد می

که با استفاده از نتایج این مطالعه و تعیین  بیان نمودتوان می
توان به بندی اقدامات اجرائی جهت ارائه خدمات بهتر میاولویت

 .مندی بیشتر بیماران دست یافتسب رضایتک
ها ها تنتوان به تکمیل پرسشنامههای پژوهش میاز محدودیت

در یک مرکز برای سنجش رضایت و عدم تمایل افراد ناراضی از 
خدمات برای تکمیل پرسشنامه را ذکر نمود که ممکن است در 

 .گیری باشدایجاد نتایج ایجاد کننده تورش اندازه
 

 گیرينتیجه
نتایج مطالعه نشان داد میزان رضایتمندی مراجعین از 
بیمارستان مذکور در سطح عالی است و میزان رضایتمندی در 

های غیردرمانی بالاتر است. با توجه بخش درمان نسبت به بخش
انی های غیردرمبه نتایج مطالعه و درصد نارضایتی بالاتر از بخش

ی در یابی علل نارضایتاز به ریشههای درمانی، نینسبت به قسمت
های غیردرمانی و رفع این نقایص وجود دارد؛ همچنین بخش

بازنگری در شیوه مدیریت بیمارستان امری ضروری است و 
جه باید تو هامسئولین خدمات عمومی و مدیران داخلی بیمارستان

های خدمات عمومی داشته باشند که بیشتری در عرضه سرویس
جلب نظر بیماران و همراهان آنان و جذب سایر بیماران  تواند درمی

 به این مرکز نقش داشته باشد. 
 

بدین وسیله از تمامی مراجعین محترم که  تشکر و قدردانی:
های پژوهش را کشیدند، صمیمانه زحمت تکمیل پرسشنامه

  شود.سپاسگزاری می
 

نویسندگان تصریح می کنند که هیچگونه تضاد  تضاد منافع:
 .منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد
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