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چکیده
مقدمه :رضایتمندی بیمار به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در ارزیابی کیفیت درمانی و برنامهریزی در جهت ارتقای نظام سالمت از اهمیت باالیی
برخوردار است .با توجه به اهمیت این مبحث در این پژوهش میزان رضایت بیماران نسبت به مراقبتها و خدمات پرستاری در ایران به روش مرور
نظاممند مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
روش کار :در این پژوهش که بر اساس مرور نظاممند میباشد؛ با استفاده از سیستم جستجوی کاکرین و کلمات کلیدی
" "Nursing Care" , "Iranدر پایگاههای اطالعاتی SID ،Magiran , Scopus ,PubMedاین جستجو انجام شد .در نهایت تعداد  99مقاله بدون
محدودیت زمان تا آوریل  7013به دست آمد .این مرور نظاممند با گامهای استخراج دادهها و ارزیابی کیفیت تحقیقات و گزارش یافتهها انجام گرفت.
Patient Satisfaction,

یافتهها :در کل از تعداد  161مقاله ،نهایتاً  99مقاله مرتبط با عنوان مورد جستجو استخراج گردید .بیشتر پژوهشها سطح باالی رضایت بیماران را از
خدمات مراقبتی پرستاران نشان میدهند .هرچند که تحقیقات دیگر نتیجهای مخالف این امر را گزارش کردهاند .به عالوه از رضایت شغلی پرستاران و
ویژگیهای روانشناختی آنها و همچنین از ابعاد حرفهای شغل پرستاری ،معنویت پرستاران ،نوع بیمارستان ،نوع بخشی که بیمار در آن بستری شده
است ،سطح سواد بیماران ،بیمه درمانی و جنسیت به عنوان عواملی که میتوانند بر میزان رضایت بیماران از خدمات مراقبتی پرستاری تأثیرگذار باشند نام
برده شده است.
نتیجهگیری :باتوجه به نقش مهم رضایتمندی بیمار از خدمات مراقبتی در بهبود بیمار و ارتقای کیفیت درمانی ،سیاستگذاران عرصة سالمت باید توجه
خاصی به رفع موانع و معضالت مرتبط چه از جانب بیمار و چه از جانب پرستاران داشته باشند.
واژگان کلیدی :رضایت بیمار ،مراقبت پرستاری ،خدمات پرستاری ،ایران

مقدمه
رضایتمندی در حال حاضر مهمترین مسأله در مراقبتهای
سالمتی است و میزان رضایتمندی بیمار ،نقش مهمی را در جهت
افزایش پاسخگویی در میان ارائهدهندگان مراقبتهای سالمت در
زمینة پیشرفت اهداف سازمان ایفا میکند[ .]1سیاستگذاران باید
توجه ویژهای به نیازهای بیمار داشته باشند به گونهای که این امر
نه تنها به این دلیل که یک هدف ذاتی درونی است ،بلکه به این
دلیل که مؤلفة مهم در ارتقای کیفیت مراقبت را تعیین میکند
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اهمیت بسزایی دارد .همچنین ،رضایت بیمار باید به عنوان یک
نظام اساسی ،نقش مهمی در جهت تصمیمات مدیران داشته باشد
تا باعث موفق شدن آن سازمان گردد[ .]7رضایت بیمار از عوامل
اصلی و شاخص مهم در ارزیابی کیفیت سازمانهای سالمتی
است که به طور مستقیم با درمان مرتبط میباشد[ .]9پرستاران و
به ویژه رضایت بیمار از مراقبتهای پرستاری ،برای تجربة
بیمارستان و هر سازمان در زمینة مراقبتهای سالمت بسیار مهم
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بررسی رضایتمندی بیماران نسبت به مراقبتها و خدمات پرستاری در ایران ،بر اساس مرور

بررسی رضایتمندی بیماران از مراقبت ها و

از آن خدمات دریافت کرده است [ .]6برای بیمارستانها ،رضایت
بیماران بسیار مهم و اساسی میباشد زیرا رضایت بیشتر بیماران
از مراقبت ،باعث پایبندی بیمار به دستورات پزشک ،پیگیری
بیشتر ،شواهد مثبت از طرف بیمار ،کاهش تعداد شکایتهای
بیمار ،افزایش سودآوری ،میزان باالتری از بازگشت بیمار و ارجاع
بیشتر بیمار میگردد[ .]19رضایتمندی بیمار به عنوان یک الزام
برای درمان و گاهی اوقات به عنوان معادل خود درمان است.
بیماران رضایتمند به بهبود سریع خود کمک میکنند؛ زیرا بیشتر
تمایل به رعایت درمان دارند و به دستورالعملهای ارائهدهندة
خدمات بهداشتی احترام میگذارند و در نتیجه زمان بهبودی
کمتری دارند[ .]1اگر چه این یک واقعیت غیرقابل انکار است که
مراقبت پرستار برای رضایت بیمار مهم است ،نکته جالب توجه
این است که چگونه پرستار میتواند آن را بهبود بخشد .تحقیقات
نتایج مختلفی در مورد ارتباط بین ویژگیهای بیمار و رضایت آنها
از مراقبتهای پرستاری نشان دادهاند[ .]14 ,1 ,1زمانی که دانش
کافی در مورد وضعیت بیماران وجود نداشته باشد توانایی بیماران
برای ارزیابی مراقبتهای خود کاهش مییابد [ .]1متون نشان
می دهد که تداوم مراقبت و مراقبت فردی با رضایت باالتری
برخوردار است .مهربانی و گرمی پرستاران ،مهارتها و میزان
اطالعاتی که به بیماران ارائه میدهند ،زمان صرف شده با بیماران
و احترام به خویشان و دوستانشان ،سطح رضایتمندی بیماران
میتواند بر تجارب خود از مراقبتهای پرستاری را افزایش داد[,1
 ]6بر این اساس ،تمرکز مراقبتهای پرستاری باید در ارتباط با
عوامل مؤثر بر رضایت بیمار باشد .رضایت بیماران از خدمات
پرستاری به عنوان یک معیار بر کیفیت مراقبت اهمیت فراوانی
دارد زیرا اطالعات زیادی در مورد میزان دستیابی پرستاران در
رسیدن به ارزشها و انتظارات مورد توجه بیماران در اختیار آنها
میگذارد به گونهای که در مدیریت و برنامهریزی و ارزشیابی
برنامههای مراقبت پرستاری ارزش اساسی دارد .اطالعات به
دست آمده از بیماران نسبت به نحوة مراقبت آنان و رضایت آنها
از خدمات پرستاری میتواند شواهد و مدارک مثبتی را برای نیاز
به تغییر در سازماندهی و شیوة ارائة خدمات بهداشتی فراهم آورد.
پژوهشهای فراوانی در زمینة رضایت بیماران از خدمات و مراقبت
پرستاری انجام گرفته است که بیشتر این تحقیقات به صورت
توصیفی میزان رضایت را گزارش کرده است اما جمعبندی کلی
در زمینة میزان رضایت بیمار از خدمات و مراقبت پرستاری در
ایران صورت نگرفته است و از آنجایی که تاکنون هیچ مروری در
خصوص رضایت بیمار از مراقبت پرستاری صورت نگرفته است
بنابراین مرور ساختاریافته همة مستندات و ترکیب آنها میتواند
موجب به وجود آمدن تصویر کاملتری از ابعاد این مسأله گردد و
همچنین می تواند راهنمای مناسبی برای جهت گیری تحقیقات
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هستند .رضایت از خدمات پرستاری تنها عامل خدمات بیمارستانی
است که ارتباط مستقیم با رضایت کلی بیمار شناخته شده
است[ .]4زیرا پرستاران بیشترین ارائهدهندگان خدمات سالمت را
به خود اختصاص میدهند و  74ساعت در روز مراقبت از بیماران
را تأمین میکنند[ .]1پرستار در مقدمة بیمارستان قرار دارد و اگر
قادر به انجام نقش مراقبتی خود نباشد ،سطح باالیی از رضایت
بیمار به دست نخواهد آمد[ .]6اصطالح رضایتمندی بیمار در متون
مبهم و واگراست و یک مفهوم پیچیده تحت تأثیر بسیاری از
عوامل میباشد[ .]2رضایت بیمار اصطالحی است که میتواند
توسط آنها به صورت متفاوتی تفسیر شود؛ آنگونه که معنای آن
نیز برای یک بیمار مشابه در زمانهای مختلف نیز متفاوت
است[ .]1اغلب تعاریف رضایت بیمار ،شامل عناصری از ذهنیت،
انتظارات و ادراکات میباشد[ .]3چنانکه به عنوان ارزیابی ذهنی
بیماران ،نسبت به واکنشهای شناختی و احساسی آنها به عنوان
یک نتیجه از تعامل ،میان انتظارات آنها در مورد مراقبت پرستاران
ایده آل و درک آنها از مراقبت پرستاری واقعی تعریف شده
است[.]1 ,2
عوامل مرتبط با رضایت بیمار نیز متفاوت هستند .در میان عوامل
مختلف ،از تعامالت و ارتباطات مؤثر و پیوسته ،اقامت در
بیمارستان و بهبودی نام برده شده است .درک کیفیت تعامالت
بین بیمار و پرستار با رضایت آنها ارتباط دارد[ .]10در پژوهش
دیگر روابط بین فردی ،کیفیت فنی ،دسترسی ،هزینه ،کارآیی،
تداوم ،محیط فیزیکی و دسترسی منابع ،اجزای رضایتمندی به
شمار رفته است[ .]11سیاستهای بهداشت ملی و بین المللی
توجه به بیمار محوری را به عنوان یکی از نکات کلیدی محسوب
کرده و انتظار میرود متخصصان مراقبتهای بهداشتی یک
رویکرد جامعتری را برای مراقبت به وجود آورند[ .]3عوامل مؤثر
بر مفهوم رضایتمندی بیمار از دیدگاه آنها از اهمیت اولیه برخوردار
بوده در حالی که دیدگاههای متخصصان مراقبتهای بهداشتی از
ارزش کمتری برخوردار است .اگر بیمار از مراقبتهای پرستاری
رضایت داشته باشد ،این امر نه تنها برای فرد ،بلکه برای پرستار
و کل سازمان مراقبتهای بهداشتی نیز مثبت است[.]17
اطالعاتی در مورد عوامل مؤثر بر رضایت بیماران برای اهداف
بازاریابی نیز ضروری است .اطالعات مربوط به رضایتمندی بیمار،
پرستاران را با اطالعات مفیدی دربارة ساختار ،فرآیند و نتیجة
مراقبت های پرستاری مانند کفایت پرسنل ،نیازهای درمانی و
رفتارهای بیمار آگاه میکند[ .]1بیماری که از خدمات درمانی
راضی بوده است هنگامی که نیاز به مراقبتهای بهداشتی مجدد
داشته باشد ،اغلب تمایل دارد به همان بیمارستان رجوع کند که
این امر موجب افزایش بهرهوری سازمان میشود .عالوه بر این،
رضایت یک بیمار بیشتر تمایل به توصیه بیمارستانی میباشد که

ترانه تقوی الریجانی و همکاران

بررسی رضایتمندی بیماران از مراقبت ها و

آینده باشد .بر این اساس محققین برآن شدند تا میزان رضایت
بیماران از خدمات و مراقبت پرستاری را بررسی نمایند .امید است
که نتایج این مرور نظاممند در جهت شناسایی عوامل مؤثر رضایت
بیماران ،به کارگیری برنامههایی برای رضایت بیشتر در بیماران
کمککننده باشد.

تعداد
9
16
11

مورد جستجو قرار گرفتند .همچنین بانکهای اطالعاتی داخلی
شامل  SID ،Magiranبه زبان فارسی و با کلید واژههای
«رضایتمندی بیماران» و «مراقبتها و خدمات پرستاری» بررسی
گردید .همة جستجوهای این تحقیق در میان مقاالت منتشر شده
تا آوریل  7013انجام شد .مقاالت بدون محدویت خاص مورد
بررسی قرار گرفتند .پس از تهیه لیستی از عناوین مقاالت جستجو
شده ،مقاالت با عناوین تکراری و غیر مرتبط خارج شدند .در ادامه
چکیدة مقاالت برای یافتن تحقیقات مناسب بررسی شدند .در
مرحلة بعد مقاالت یافت شده بر اساس معیارهای ورود و خروج
مورد بررسی قرار گرفتند تا مقاالت مناسب انتخاب شوند.
سیستم جستجوی تحقیقات در  PubMedو Scopusدر جدول زیر
آورده شد:

Strategy of search
)"Patient Satisfaction"(Mesh) AND "Nursing Care"(Mesh) AND "Iran"(Mesh
)Patient satisfaction (Text Word) AND nursing care (Text Word) AND Iran (Text Wor
(TITLE-ABS-KEY (patient satisfaction) AND TITLE-ABS-KEY (nursing care) AND
))TITLE-ABS-KEY (Iran

معیارهای ورود و خروج تحقیقات
معیارهای ورود به پژوهش :تحقیقاتی است که در رابطه با
رضایت بیمار از خدمات و مراقبت پرستاری در ایران انجام شده
باشند .پژوهشهایی که حاوی گزارشی از ارزیابی وضعیت رضایت
بیمار باشد ،هرگونه عامل مرتبط با سالمت که می تواند بر
رضایتمندی بیمار تأثیر بگذارد را مورد ارزیابی قرار داده باشد وارد
بررسی شدند.
معیارهای خروج از پژوهش :داده های مقاالت مروری ،گزارش-
های موردی ،خالصه مقاالت ،پوسترها و نامه به سردبیر،
تحقیقاتی که میزان رضایتمندی را در بین یک بیماری خاص و
یا در کودکان و همراهان بیمار بررسی کرده باشد ،بررسیهایی
که به غیر از زبان انگلیسی و فارسی بودند از پژوهش خارج شدند.
همچنین در صورتی که یک تحقیق چند بار به چاپ رسیده بود
فقط یک بار از آن مقاله جهت ورود به پژوهش استفاده شد.
معیارهای انتخاب و ارزیابی کیفیت مقالهها
در ابتدا لیستی از عناوین تمام مقاالت موجود در پایگاههای
اطالعاتی توسط دو پژوهشگر به صورت مستقل تهیه و پس از
کنترل توسط محقق سوم برای تعیین و انتخاب عناوین مرتبط
بررسی شدند .سپس مقاالت مرتبط به طور مستقل از هم وارد
فرایند پژوهش گردیدند.
در ابتدا تعداد  161مقاله انتخاب و بررسی شدند که  17مورد از
آنها تکراری بودند و  46مورد پس از مرور عنوان و نداشتن

PubMed
Scopus

معیارهای ورود به تحقیق از بررسی خارج گردید .از مجموع 92
پژوهش باقیمانده  4مورد به دلیل کیفی بودن تحقیق ،موردی
و ....بودن از بررسیها حذف شدند .در پایان  99مقاله واجد
معیارهای الزم بودند و به طور کامل مورد بررسی قرار گرفتند.
استخراج دادهها
برای پژوهشهای انتخاب شده ،دو محقق دادههای جداگانه را با
استفاده از فرم استخراج اطالعات استاندارد استخراج کردند .آنها
هر گونه اختالف در استخراج دادهها را مورد بحث قرار دادند و به
دنبال آن بررسی تکمیلی توسط محقق سوم برای حصول اطمینان
از اطالعات استخراجی انجام گرفت .این فرم شامل مشخصات:
نام نویسنده اول ،سال ،منطقه جغرافیایی ،طراحی تحقیق ،اندازة
نمونه و نتایج نهایی پژوهش و تأثیر مراقبتها بر میزان
رضایتمندی بیمار بود .پس از تکمیل این فرم نتایج به دست آمده
از بررسی مقاال ت تجزیه و تحلیل ،جمعبندی و نهایتاً گزارش
گردید (جدول یک).
ارزیابی کیفیت تحقیقات انتخاب شده
کیفیت پژوهشهای توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از فهرست
نیوکاسل-اتاوا و تحقیقات کارآزمایی بالینی با استفاده از فهرست
Jadadو همزمان با استخراج دیتا ،توسط دو نویسنده به طور
مستقل ارزیابی شدند .مقیاس نیوکاسل-اتاوا حداکثر  3ستاره را
برای هر تحقیق به ارمغان میآورد :چهار ستاره برای انتخاب کافی
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روش کار
به منظور دستیابی به مستندات و شواهد علمی مرتبط با موضوع
پژوهش ،جستجوی الکترونیک توسط دو پژوهشگر به صورت
مستقل و به زبان انگلیسی با استفاده از سیستم جستجوی کاکرین
و استفاده از کلید واژههایPatient Satisfaction, "Nursing :
" Care" , "Iranدر پایگاه های اطالعات PubMedو Scopus

ترانه تقوی الریجانی و همکاران

ترانه تقوی الریجانی و همکاران

بررسی رضایتمندی بیماران از مراقبت ها و

یافتهها

مقاالت خارج شده در بررسی چکیده با دلیل مشخص:
مقاله های موردی ،کیفی و  4 : ...مقاله

Screening

مقاالت خارج شده در بررسی اولیه عنوان 46( :مقاله)
مقاله با عنوان نامریوط 46( :مقاله)

 19مقاله باقیمانده مورد بررسی از نظر عنوان

Identification

 17مقاله تکراری

منابع خارجی 100( : Pubmed, Scupusمقاله)
منابع داخلی) 61( :SID(26), Magiran(39مقاله)

 92مقاله مورد بررسی از نظر چکیده

Included

 99مقاله
 90مقطعی
 9کارآزمایی بالینی

Eligibility

 99مقاله مورد بررسی از نظر کل مقاله و معیارهای ورود

شکل  :1نمودار استاندارد فرایند جستجو و انتخاب مقاالت مرتبط
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از موارد و کنترلها ،دو ستاره برای مقایسهپذیری موارد و کنترل
بر اساس طراحی و تجزیه و تحلیل ،و سه ستاره برای تشخیص
مناسب قرار گرفتن در معرض هر دو مورد و گروه کنترل به
بررسیها داده میشود .پژوهشها با کیفیت باال به عنوان
تحقیقاتی که میتوانند حداکثر نه ستاره را در مقیاس نیوکاسل-
اتاوا به دست آورد ،تعریف میشوند .همچنین بررسیها با کیفیت
متوسط پژوهشهایی هستند که هفت یا هشت ستاره را در این
مقیاس به دست میآورند[ .]11از  90تحقیق مورد بررسی همة
پژوهشها نمرة  2و باالتر داشته و وارد تحقیق شدند.
ابزار  ،Jadadکیفیت مقاالت کارآزمایی بالینی را در قالب معیارهای
تصادفیسازی ،کورسازی و ریزش نمونهها در قالب  1سؤال
ارزیابی میکند که هر سؤال میتواند حداقل صفر و یا حداکثر یک
نمره را به خود اختصاص دهد؛ به این ترتیب ،دامنة کلی نمره در
این ابزار بین  1-0میباشد .چنانچه هر یک از مقاالت ،در
نمرهدهی توسط این ابزار ،نمرة  9و یا بیشتر از آن را اخذ کند،
وارد مرور نظاممند میشود[ .]16از  7تحقیق کارآزمایی بالینی و
 1بررسی تج ربی با استفاده از این ابزار نمر
ة  9و باالتر گرفتند و وارد مرور نظاممند شدند .پس از بررسی
جداگانه ،موارد مورد اختالف در نمرهدهی بین دو ارزیابی پس از
بحث بین دو نفر به یک اجماع نظر رسید.

باتوجه به کلید واژههای تعریف شده با جستجو در موتورهای
جستجوی علمی بعد از حذف تحقیقات تکراری در نهایت  99مقاله
به عنوان مقاالتی که به پژوهش وارد خواهند شد شناسایی شدند
(شکل .]41-12 ,10[ ) 1این تحقیقات مقطعی)(cross-sectional
و دو بررسی کارآزمایی بالینی و یک پژوهش مداخلهای از
سال 1923تا  1936در بیمارستانهای شهرهای مختلف ایران از
جم له تهران ،مشهد ،اصفهان ،تبریز ،اهواز ،کرمان ،بوشهر ،اردبیل،
اراک ،ساری ،زاهدان ،شهرکرد ،همدان انجام شدهاند .در تمامی
تحقیقات از افرادی با سن بیشتر از  11سال به عنوان شرکتکننده
استفاده شده است .اکثریت بررسیها میزان رضایتمندی بیماران
را نسبت به خدمات پرستاری در سطح مناسب و حتی عالی
گزارش کرده اند .در تحقیقات انتخاب شده اثر عواملی همچون
رضایت شغلی پرستاران ،ویژگیهای روانشناختی پرستاران ،ابعاد
حرفهای پرستاری و آموزش به بیمار ،معنویت و هوش اخالقی
پرستاران ،نوع بیمارستان ،نوع بخشی که بیمار در آن بستری شده
است ،سطح سواد بیماران ،بیمه درمانی ،وضعیت اشتغال و جنسیت
به عنوان عواملی که میتوانند بر میزان رضایت بیماران از خدمات
پرستاری تأثیر گذار باشند ،تحت تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.
اطالعات مربوط به پژوهشهای بررسی شده در زمینة
رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری به صورت خالصه در
جدول  1و اطالعات دموگرافیک بیماران شرکت کننده در
تحقیقات بررسی شده نیز به صورت خالصه در جدول  7ارائه شد.

بررسی رضایتمندی بیماران از مراقبت ها و

صیدی
()1917
کهن
()1917

جوالیی
()1916
حاجی نژاد
()1916

پروین
()1916
رفیعی
()1912

پرسشنامه

محل اجرا

پرسشنامة محقق ساخته
رضایت بیمار از خدمات
پرسشنامة استاندارد شده
وزارت بهداشت

بیمارستانهای
قزوین
بیمارستان دانشگاه
علوم پزشکی ایران

پرسشنامة رضایتمندی تهیه
شده توسط دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان
پرسشنامة محقق ساخته
رضایت بیماران

بیمارستانهای شهر
قم

400

بیمارستانهای شهر
کرمان

692

پرسشنامة رضایت سنجی

بیمارستانهای
منتخب کشور

1970

ابزار رضایت بیمار()PSI

بیمارستانهای شهر
تهران

710

پرسشنامة محقق ساخته
رضایت از خدمات پرستاری
پرسشنامة محقق ساخته

بیمارستانهای
شهرکرد
بیمارستانهای شهر
تهران

779

پرسشنامة محقق ساخته

بیمارستانهای شهر
بابل

410

رضایتمندی بیمار سالمند بر
اساس پرسش نامه ی
رضایتمندی بیمار PSQ
 IIطراحی شده
پرسشنامة محقق ساخته
رضایتمندی بیماران

بیمارستانهای شهر
اصفهان

100

گرگان

34

پرسشنامة رضایت سنجی
بیمار از خدمات پرستاری

بیمارستانهای شهر
اهواز

917

مقطعی،
نمونهگیری
تصادفی طبقهبندی

ابزار رضایت بیمار( )PSIاز
مراقبت پرستاری

بیمارستانهای شهر
تهران

914

مقطعی،
نمونه گیری
تصادفی

ابزار رضایت بیماراز مراقبت
پرستاری

بیمارستانهای شهر
اردبیل

100

مقطعی،
نمونهگیری
خوشهای
مقطعی،
نمونهگیری
سهمیهای

مرتضوی
()1911

مقطعی نمونهگیری
تصادفی
مقطعی،
نمونهگیری
تصادفی ساده
مقطعی،
نمونهگیری آسان

صاحب زاده
()1911

مقطعی،
نمونهگیری آسان

مقطعی،
نمونهگیری
دردسترس
مقطعی،
نمونه گیری
در دسترس

روحی
()1911
داودی
()1913

اختری زوار
()1913

فاطمی
()1930

تعداد
نمونه
116
161

170

یافته اصلی مطالعه
 %17,4از مراقبتهای جسمی پرستاری و  % 67,1از مراقبتهای روحی و روانی
پرستار رضایت داشتند.
( )%11,7بیماران از خـدمات پرسـتاری رضـایت داشـتند .در بین متغیرهای
جمعیت شناختی ،سطح تحصیالت بیماران با رضـایتمندی آنهـا از خـدمات
پرستاری ارتباط معنادار و یک همبستگی معکوس داشت.
براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش میزان رضایت مندی بیماران از
خدمات پرستاری  24درصد می باشد.
بیماران از نحوة ارائه مراقبتهای پزشکی راضیتر بودند .تفاوت معنادار بین
میزان رضایت بیماران از مراقبت پرستاری بر حسب متغیرهای سن ،وضعیت
تحصیلی ،شغل ،تأهل وجود داشت .به طوری که گروه سنی زیر  90سال ،مجرد،
دارای تحصیالت عالی ،رضایت کمتری را نسبت به مراقبتهای پرستاری
داشتند.
 93/2درصد بیماران از خدمات پرستاری رضایت باال %99,3 ،رضایت متوسط
داشتند .تحصیالت مهمترین عاملی بود که با رضایتمندی بیماران ارتباط معنادار
داشت.
در مقیاس رفتارهای مراقبتی زیر مقیاس دانش و مهارت حرفه ای بیشترین
نمره و زیر مقیاس احترام قائل شدن برای دیگران کمترین امتیاز را دریافت
کردند .در مقیاس رضایت بیمار نیز مراقبت فنی و حرفه ای بیشترین امتیاز و
زیر مقیاس آموزش به بیمار کمترین امتیاز را گرفت.
 %20,4از خدمات پرستاری راضی %1,3 ،ناراضی بودند .بین سن و محل سکونت
با میزان رضایتمندی ارتباط مشاهده گردید.
اکثریت از میزان توجه و طرز برخورد ،مهارت و پاسخگویی کادر پرستاری
رضایت داشتند در حالی که از راهنماییها و آموزشهای ارائة شده از سوی کادر
پرستاری ابراز نارضایتی می کردند.
میزان رضایتمندی کلی از خدمات پرستاری قبل از عمل  16/9درصد و این
میزان در مرحله بعد از عمل 13/1 ،درصد بود .رضایتمندی بعد از عمل با سطح
تحصیالت ،جنس و محل سکونت ارتباط معناداری نشان داد.
رضایتمندی از مراقبت پرستاری  %14,7بوده است .میانگین نمرة رضایتمندی
بیماران از بُعد کیفیت تخصصی ( )%13/2و رفتار بین فردی ( )%60/3بیش از
سایر ابعاد بوده و در بُعد نحوه ی ارتباطات ،این نمره کمتر از همه ی ابعاد دیگر
بوده است (.)%41
 %60,9بیماران از مراقبتها راضی و  %74,1رضایت متوسط داشتند.

خوشبینی ،درک عواطف خود و دیگران ،تنظیم و ارزیابی هیجانات و مهارت-
های اجتماعی ،همچنین ویژگیهای شخصیتی روان نژندخویی ،برونگرایی،
فراخ ذهنی ،تـوافق پذیری و وجـدانی بودن پرستاران با رضایت بیماران از
خدمات پرستاری رابطة معناداری دارد.
 17/1بیماران بستری از خدمات پرستاری راضی و  12/7درصد آنها احساس
نارضایتی می کردند .بین رضایتمندی بیماران و گروه سنی رابطه معناداری وجود
داشت .گروه سنی بیماران  44-11ساله و متأهل بهترین پیش بینی کننده برای
میزان رضایت بیماران در ارتباطات و اطالعات توسط پرستاران بود.
ارتباط بین معنویت پرستاران و رضایت بیماران معنادار است و رضایت بیمار
از حیطه جسمی مراقبت پرستاری ، %63در زمینة ارتباطی مراقبت پرستاری
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نویسنده اول
(سال )
شیخی
()1923
ظهور
()1917

نوع مطالعه
نمونهگیری
مقطعی نمونهگیری
تصادفی
مقطعی،
نمونهگیری در
دسترس
مقطعی،
نمونهگیری در
دسترس
مقطعی،
نمونهگیری
خوشهای تصادفی

ترانه تقوی الریجانی و همکاران

ترانه تقوی الریجانی و همکاران

بررسی رضایتمندی بیماران از مراقبت ها و

 ،%63در حیطهةآموزشی مراقبت پرستاری %17و در زمینة حمایت روحی
روانی %29خوب می باشد.

نظری
()1930

مقطعی،
نمونهگیری
تصادفی
کارآزمایی بالینی،
نمونه گیری در
دسترس

فرزیان پور
()1931
نگارنده
()1937

مقطعی نمونهگیری
تصادفی طبقه ای
مداخله ای،
نمونهگیری در
دسترس

محقق ساختة رضایتمندی
بیماران
پرسشنامة رضایت بیماران
از کیفیت مراقبتها

مقدسیان
()1937

مقطعی،
نمونهگیری آسان

پرسشنامة رضایتمندی از
خدمات پرستاری المونیکا

بیمارستانهای شهر
تبریز

پیروی
()1937

مقطعی،
نمونهگیری
تصادفی ساده
مقطعی،
نمونهگیری آسان و
سهمیه ای

پرسشنامة رضایت بیمار
()PSI

بیمارستانهای شهر
تهران

120

پرسشنامة رضایت بیمار
( )PSIتغییر داده شده

بیمارستانهای شهر
بوشهر

717
بستری

ذوالحواریه
()1937

مقطعی ،نمونه
گیری سهمیه ای

پرسشنامة محقق ساختة
بررسی رضایت مندی

بیمارستان همدان

191

فراهانی
()1939

مقطعی،
نمونهگیری در
دسترس

جعفرجالل
()1934

مقطعی،
نمونهگیری
چندمرحله ای
مقطعی،
نمونهگیری
تصادفی ساده
مقطعی،
نمونهگیری در
دسترس

patient
satisfaction
questionnaire
)(PSQ
پرسشنامة سنجش
رضایتمندی بیماران

بیمارستانهای شهر
اراک

917

1/1درصد بیماران از خدمات پرستاری رضایت کامل 14/7،درصد رضایت
متوسط داشتند و  14/4درصد ناراضی بودند .بین سطح تحصیالت بیماران با
رضایتمندی ارتباط معناداری وجود داشت .افراد بیسواد کمترین وافراد با
تحصیالت دیپلم و باالتر بیشترین میزان رضایتمندی را داشتند.
میزان رضایت از خدمات پرستاری  %61,11بوده و بیشترین نارضایتی آموزش
به بیمار  %71,4بود .ارتباط آماری بین رضایتمندی کامل بیمار و سن و جنس
او وجود نداشت ولی بین رضایتمندی و سواد بیمار ،ارتباط وجود داشت.
بیماران به میزان  63درصد از خدمات پرستاری احساس رضایت می کردند.
میزان تحصیالت بیمار به صورت معناداری تأثیر مثبت بر میزان رضایتمندی از
خدمات پرستاری داشت.

بیمارستانهای شهر
تهران

700

پرسشنامة رضایت
بیمار()PSI

بیمارستانهای شهر
زاهدان

704

در بیمارستانهایی که پرستاران رضایت شغلی باالیی داشتند بیماران نیز از
رضایت کامل برخوردار بودند % 13 /4 .بیماران از خدمات پرستاری ارائه شده
رضایت کامل %27 ،رضایت متوسط داشتند و تنها  %1 /6ناراضی بودند.
 61درصد موارد بیماران رضایت متوسط را بیان کردند .بین مراقبتهای
پرستاری پرستاران و رضایت بیماران ارتباط آماری مثبت و معنادار مشاهده شد.

پرسشنامة رضایتمندی
بیمار از کیفیت کار
پرستاران

بیمارستانهای شهر
فارس

600

میانگین رضایتمندی بیماران از پرستاران در  6ماه اول اجرای حاکمیت بالینی
تأثیری نپذیرفت .اما بعد از یک سال میانگین نمرات رضایتمندی بیماران
اختالف معنادار پیدا کرد.

خضری
()1937

قلجه
()1934
عباسی
()1934

پرسشنامه

محل اجرا

ابزار رضایت بیمار( )PSIاز
مراقبت پرستاری

بیمارستانهای شهر
تهران

پرسشنامة پژوهشگر ساخته
بررسی رضایت بیمار

بیمارستانهای شهر
آمل

900

پرسشنامة رضایت بیمار

بیمارستان شریعتی
تهران

100

رضایتمندی بیماران در گروه مداخله(راندهای پرستاری منظم را هر  1تا
 7ساعت دریافت کرده) نسبت به گروه کنترل (مراقبت روتین)افزایش
معناداری داشت .رضایت بیمار از مراقبت پرستاری متوسط بود.

بیمارستانهای شهر
تهران
بیمارستانهای شهر
تهران

700

در این پژوهش تحصیالت و بیمه درمانی نقش مؤثری در رضایت بیمار از
خدمات پرستاری داشتند.
گروه آزمون که مراقبت مورد نیاز را از پرستاران دارای شایستگی باال دریافت
کرده بودند سطح رضایتمندی از خدمات پرستاری با گروه شاهد تفاوت آماری
معناداری داشت.

 170بیمار
در دو
گروه
آزمون و
شاهد
191

( )%27بیماران از خدمات پرستاران رضایت داشتند .تنها سطح تحصیالت بر
میزان رضایت مندی تأثیر داشت .سطح رضایتمندی بیماران با تحصیالت
پایینتر بیش از رضایتمندی بیماران تحصیل کرده بود.
میزان رضایت از خدمات پرستاری  %21,34گزارش شد %11,6 .از عملکرد
بالینی پرستاران رضایت داشتند .ارتباط بین سطح تحصیالت و رضایتمندی از
خدمات پرستاری معنادار بود.

بیماران رضایت نسبتاً باالیی از مراقبتهای پرستاری داشتند .بین تعامل
پرستار -بیمار و رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری ارتباط آماری وجود
داشت .بین مشخصات فردی -اجتماعی و مشخصات وابسته به بیماری با
رضایت مندی بیماران از خدمات پرستاری ارتباط معناداری یافت نشد.
بیشترین میانگین رضایت در بعد مراقبت فنی -حرفه ای و کمترین میانگین
رضایت در بعد آموزش به بیمار اختصاص داشت.
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نویسندة اول
(سال )
جوالیی
()1930

نوع پژوهش
نمونهگیری
مقطعی ،نمونه
گیری در دسترس

نگارنده
()1930

تعداد
نمونه
700

یافتة اصلی تحقیق

بررسی رضایتمندی بیماران از مراقبت ها و

مقطعی طرح مورد
شاهدی،
نمونهگیری در
دسترس

رحمانی
()1934

ترانه تقوی الریجانی و همکاران

اهواز

پرسشنامة محقق ساخته
رضایتمندی بیماران

در گروه کنترل %71,3بیماران از انجام مراقبتها رضایت عالی داشتند ،درحالی-
که در گروه آزمون  %32,96بیماران میزان رضایت خود را در حد عالی گزارش
کردند.

 91کنترل
 91مداخله

جدول  :1اطالعات مربوط به تحقیقات بررسی شده در زمینة رضایت بیماران از خدمات پرستاری
شیخی

ظهور

صیدی

جوالیی

حاجینژاد

پروین

رفیعی

مرتضوی

-

76,2

92,12

%14,1

-

%71,1

-

-

-

-

%11,6

%41,3

-

%24,3

-

-

-

-

%19

-

-

%74

-

%12

-

-

34,3
%
%1,1

%31

-

-

-

%26

%1

-

-

-

%94

%1

%100

%10

%11,1

-

%22,1

%0

%10

%41,3

-

%77,3

%42,1

%69

-

%91

%43,1

%12

%40,1

%17,3

%12

-

%71

%72,4

22,9
%

%67

دبیرستان

-

%92,6

%49

-

%11

%96,6

دانشگاه

-

96,1
%
67,7
%
%1,3

-

%47

%46,4

%23,1

61,3
%
91,1
%
91,4
%
70,9
%
41,9
%

%17,3

%92

-

17,9
%
42,2
%
41,2
%
44,1
%
19,1
%

%63

%10,3

%49

دبستان

93,2
%
60,9
%
23,1
%
70,1
%
42,3
%
17,1
%
-

71,1
%
21,3
%
%26

-

-11
71سال
بیشترین
درصد
-

 40,4با
دامنه
31-11
سال
%44,4

- 11
11

-

91,16

صاحب
زاده
-

%79

%96

سن

بلی

سابقه
بستری

خیر
بلی

بیمه

خیر
زن

جنس

مرد
تحصیالت

%77
%1,6

%11

-

%70,7

%43,6

-71
21

-14
61
سال

-91
44

60-70
سال

-

%47

-

بیشتر
-70
40
سال
-

بیشتر زیر
 90سال

بیشتر
-91
10

-

%11

%11

-

-

-

%41

%37

-

%27,6

-

-

%72,4

-

%13,1

%12
%49
%10

40,4
%

%71
77,2
%

%91

%71

جدول  :7متغیرهای دموگرافیک بیماران شرکت کننده در تحقیقات بررسی شده
نویسندگان

نگارنده

مقدسیان

پیروی

خضری

ذوالحواریه

فراهانی

جعفر
جالل

قلجه

عباسی

صادقی

معین

ذاکری
مقدم

جنتی

عطایی
زاده

سن

44,9

47,01

بلی

%61

7,01

% 74/1≤90
و
% 91/110
%13,4

-

14,91

41/62

%11,4

-

-

کمتر از 70
تا باالی
60
-

92,3

42,1

74,13

-90
40

96,22

-70
94

49,1

خیر

%93

-

-

%41,6

-

-

-

-

-

-

-

-

%16,1

بلی

%31,1

-

-

%39,7

-

%37

%37

74,1
%
21,1
%
-

7,37

-

-

-

-

%49,7

-

-

خیر

%4,1

-

-

%6,1

-

%1

%1

-

-

-

-

-

-

زن

%46,71

%41,7

-

%19

%49,1

%16,7

%10,3

%74

مرد

19,21
%
-

%11,1

بیش از %10

%42

%16,3

%49,1

%42,1

%41,6

%41

%26

%91

%19,3

%11

%41,7

%91,1

72,4

-

%73,4

16,1
%

-

11,9
%
41,2
%
73,9
%

%93

%43,1

19,7
%
46,1
%
%79

%17,1

%14,4

19,2
%
16,9
%
%17

-

-

-

سابقه
بستری

بیمه

جنس

تحصیالت

دبستان
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نویسندگان

روحی

اختری

فاطمی

جوالیی

نظری

فرزیانپور

نگارنده

بررسی رضایتمندی بیماران از مراقبت ها و

دبیرستان
دانشگاه

%96,1
-

%90,1
%91,1

%12,1

ترانه تقوی الریجانی و همکاران

%92
%41

%99,3
%1,37

رضایتمندی او از خدمات مراقبتی پرستاری افزایش مییابد .احتماالً
یکی از دالیل این امر ،درک کمتر افراد بی سواد و یا کم سواد از
مشکالت و شرح وظایف پرستاران است[ .]96نتایج منتشر شده در
ایران تا به امروز بیشتر تأثیر عکس میزان تحصیالت بر رضایتمندی
را نشان میدهد که این نکته توجه بیشتر و ارائه خدمات بهتر را به این
قشر از اجتماع یادآور می شود .افزون بر سطح تحصیالت ،جنسیت
(مردان بیشتر از زنان رضایتمند بودند) [ ،]46 ,71بهرهمندی از
بیمههای درمانی[ ]99نیز از عوامل تأثیرگذار از جانب بیمار بر میزان
رضایتمندی او میباشد .در تحقیقات جانسون و الناگر نیز بیماران مرد
بیشتر از بیماران زن دارای تجربه مثبت و رضایت از مراقبتهای
پرستاری بودند که در راستای پژوهش حاضر میباشد [ .]17 ,6تفاوت-
های رضایت از نظر زنان و مردان ممکن است به دلیل رابطة زن -
مرد یا تفاوتهای رفتاری بین جنسها باشد و یا ممکن است مردان
در مقایسه با زنان ،اطالعات بیشتری را از پرسنل پرستاری دریافت
کنند.
امروزه رضایت شغلی پرستاران به عنوان یک عامل مؤثر بر
رضایتمندی بیمار از خدمات پرستاری مطرح میشود .در ایران نیز
پژوهش هایی در این زمینه صورت گرفته است .جعفر جالل و
همکاران[ ]93در تحقیقی که(  )1934انتشار یافت بر این امر تأکید
داشتند که رابطة مستقیمی بین میزان رضایت شغلی پرستاران و
رضایت بیماران از خدمات آنان وجود دارد .این در حالی است که در
همین بررسی میزان رضایتمندی شغلی پرستاران را بسیار کم و به
میزان  % 4بیان میکند .هر مسألهای که به کاهش رضایت شغلی
پرستاران دامن بزند ،از جمله محیط کاری نامساعد[ ،]19کمبود نیروی
کار در زمینة پرستاری[ ،]14فضای نامناسب مراقبتی ،اخالقی،
اجتماعی بخش و ارزشهای سازمانی میتواند تالشها جهت بهبود
رضایتمندی بیماران را توسط پرستاران بیاثر کند[ .]11به همین دلیل
سیاستگذاران عرصة درمان باید توجه ویژهای به رضایت شغلی
پرستاران و متعاقب آن رضایت بیمار از خدمات درمانی داشته باشند.
عالوه بر این ،ویژگی های روانشناختی پرستاران به عنوان عامل
دیگری که میتواند یک فرصت یا یک تهدید رضایتمندی بیماران را
تحت تأثیر قرار دهد باید توجه کرد.
عوامل روانی و شخصیتی مذکور در بهرهوری کارکنان پرستاری
موضوع بسیار مهمی است[ .]16داوودی و همکاران (  ]72[)1913با

دو فصلنامه آموزش و اخالق در پرستاری ،دوره هفتم ،شماره یک و دو ،بهار و تابستان 31

56

Downloaded from ethic.jums.ac.ir at 10:00 +0330 on Monday December 9th 2019

بحث
در این پژوهش میزان رضایت بیماران از مراقبتها و خدمات پرستاری
در ایران به روش مرور نظاممند بررسی گردیده است .نتایج به دست
آمده از این بررسی با توجه به اینکه رضایت بیماران از خدمات پرستاری
به عنوان یک معیار کیفیت مراقبت از اهمیت فراوانی برخوردار است،
که این امر میتواند اطالعات زیادی را در مورد میزان موفقیت
پرستاران در رسیدن به ارزشها و انتظارات مورد توجه بیماران در اختیار
پرستاران و کادر درمانی بگذارد .همچنین میتواند به سطوح باالتر
مدیریتی در زمینة برنامهریزی ،سیاستگذاری و ارزشیابی برنامههای
مراقبت پرستاری کمک بسزایی کند .هرچند که بیشتر پژوهشها
میزان رضایتمندی بیماران را مطلوب ارزیابی میکنند[,71 ,70 ,11
 ،]40 ,91 ,94اما در بررسی دیگر سطح رضایتمندی بسیار پایین و در
حد  9درصد گزارش شده است[ .]46سطح رضایتمندی بیماران از
مراقبت پرستاری در تحقیق ریسکوز در اسپانیا نیز مطلوب گزارش شده
بود[ ]43اما در بررسی االسد میانگین نمرة رضایتمندی بیماران از
مراقبت پرستاری ٪30,62 ،و بسیار باال گزارش شده بود .از دالیل این
رضایتمندی باال ،فرهنگ سازمانی ،از جمله استانداردهای استخدام،
مزایای مالی و حفظ نیروی کار پرستاری واجد شرایط و متعهد ذکر
شده که ممکن است منجر به رضایت باالی بیمار شده باشد که باعث
بهبود ایمنی و کیفیت مراقبتهای بیمارستانی میشود [ .]1ما در ادامه
مباحث مطرح شده به عنوان عوامل تأثیر گذار بر رضایتمندی بیمار از
خدمات پرستاری در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.
برخی از عوامل مؤثر بر رضایتمندی بیماران وجود دارند که از
ویژگیهای خود بیمار سرچشمه میگیرند .تحقیقات جوالیی و
همکاران [ ،]70فراهانی و همکاران[ ،]91و فرزیان پور و همکاران
[ ]99سطح تحصیالت بیمار را عامل مؤثری بر میزان رضایتمندی او
از خدمات مراقبتی پرستاری میدانند .بدین صورت که افراد دارای
تحصیالت باالتر به دالیلی همچون انتظارات بیشتر از سیستم درمانی،
ارتباطـات اجتماعی بیشتر ،درخواست دسترسی بهتر به منابع
اطالعـاتی و توانایی بیشتر در شناسایی کمبودها و نقایص سیستم از
میزان رضایت کمتری برخوردار هستند[ .]99 ,1در پژوهشهای
کوینتانا و فیندیک نیز که در زمینة تحقیق حاضر میباشد ،بیماران با
سطح تحصیالت باالتر نسبت به مراقبتهای پرستاری رضایت کمتری
داشتند[ .]11 ,10اما در جهت مقابل خضری و همکاران این نتیجه را
گزارش کردهاند که با افزایش سطح تحصیالت بیمار ،میزان

%61,1

%96,6
%96

%22

-

%91,1
%93,9

49,3
%

-

-

-
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رفتارهای مراقبتی باشد[ .]91در سوی دیگر نیز آموزش سطحی ،گذرا
و غیراصولی به بیماران عوامل زمینه ساز احتمالی زیادی را همچون
مدیریت ناکارآمد یعنی شیوة رهبری نامناسب ،نظارت و کنترل
غیرمؤثر ،عدم توزیع و تناسب نیروی انسانی با وظایف و بیتوجهی به
آموزش مداوم را نشان میدهد [ .]13سایر دالیل دسترسی نداشتن
کافی بیمار به اطالعات میتواند مهارتهای آموزشی پایین از سوی
پرستار یا افزایش حجم کاری پرستار باشد که این موضوع میتواند به
اطالعاتی که اولویتبندی نشده منجر گردد .در آموزش پرستاری باید
بر آموزش بیمار تأکید بیشتری شود که این امر به پرستار کمک میکند
تا دانش خود را در مورد نحوة ارائة اطالعات ،مشاوره ،راهنمایی و
حمایت از بیمار افزایش دهد و بدون شک منجر به افزایش رضایت
بیمار خواهد شد[ . ]6راه دیگر برای افزایش رضایت بیمار این است که
اطالعات مربوط به بیمار را در مورد عملکرد بخش و برنامة مراقبت و
درمان پس از ورود به بیمارستان ارائه شود .بیماران دریافتکنندة
اطالعات نه تنها رضایت بیشتری را نشان میدهند ،بلکه در
مراقبتهای خود به میزان بیشتری درگیر میشوند .بیمار باید به عنوان
یک منبع و به عنوا ن یک عضو فعال و مسئول با خواستهها و انتظارات
فردی از مراقبتهای پرستاری در نظر گرفته شود.
نتیجهگیری
نتایج این پژوهش تأثیر دوطرفه بیماران و پرستاران را در رضایتمندی
بیماران از خدمات مراقبتی پرستاران نشان میدهد .باتوجه به نقش
مهم رضایتمندی بیمار از خدمات مراقبتی در بهبود بیمار و ارتقای
کیفیت درمانی ،سیاست گذاران عرصة سالمت باید توجه خاصی به
رفع موانع و معضالت مرتبط چه از جانب بیمار و چه از جانب پرستاران
داشته باشند .پیشنهاد میشود برای کسب حداکثر رضایتمندی بیماران
از خدمات پرستاری از یکسو سیاست گذاران امر آموزش ،جذب و به
کارگیری پرستاران باید به مسائل مهمی همچون رضایت شغلی،
ویژگی های روانشناختی ،ابعاد مختلف دانش و مهارت حرفهای و
معنویت پرستاران توجه الزم را داشته باشند و در جهت دیگر با توجه
به ویژگیهای فرد بیمار شامل سطح تحصیالت ،پوشش بیمههای
درمانی و جنسیت خدمات بهتری را ارائه دهند که در نتیجه
رضایتمندی کامل بیمار را در پی داشته باشد .ارتقاء نسبت پرستار به
بیمار و حرکت به سوی سازماندهی مراقبتهای پرستاری به سمت
بیمارمحوری ممکن است تأثیر مثبتی بر بهبود رضایت بیماران از
مراقبت داشته باشد .پیشنهاد میشود در ارتقای محیط کار بیمارستان
تمرکز بیشتری صورت گیرد که شامل معرفی بهترین روشهای مبتنی
بر شواهد در مدیریت منابع انسانی شامل مشارکت پرستاران در
تصمیم گیری ،پاسخگویی بیشتر به مدیریت برای اصالح مشکالت
نظاممند در مراقبت از بیماران و روابط کاری و گروهی مناسب می
باشد.
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انتشار مقالهای به بررسی رابطة هوش هیجانی و ویژگیهای شخصیتی
پرستاران با رضایت بیماران پرداختند .نتایج آنان به روشنی نشان داد
که مؤلفههای هوش هیجانی شامل خوشبینی ،درک عواطف خود و
دیگران ،تنظیم و ارزیابی هیجانات و مهارتهای اجتماعی ،با رضایت
بیماران از خدمات پرستاری ،رابطة قوی و مستقیمی دارد .ویژگیهای
شخصیتی نیز از جمله روان نژندخویی ،برونگرایی ،فراخ ذهنی ،تـوافق
پذیری و وجـدانی بودن پرستاران دارای اثر معناداری بر رضایت بیمار
است .معنویت پرستاران همافزون بر ویژگیهای مثبت شخصیتی
پرستار میتواند رضایت بیشتر بیمار را در پی داشته باشد[ .]73در
تحقیق جانسون و همکاران بیماران گزارش کردهاند که مداخالت
پرستاری مبتنی بر احساسات برای رضایت بیماران از مراقبت های
حرفهای -فنی مهم تر است .پرستاران برای رفع نیازهای بیمار ،الزم
است یک رابطة طبیعی و سازنده با بیمار ایجاد کنند .ظرفیت احساس
خویشاوندی با بیمار مشخصة بهترین پرستاران است .آنها باید توجه،
همدلی و احترام در مورد مراقبتی که انجام میدهند را نشان دهند و
صبر ،محبت ،تعهد و صداقت را به نمایش بگذارند .پرستاران به منظور
ایجاد تعامل مثبت و مطلوب با بیماران نیاز به پاسخگو و دوستانه بودن،
آرامشبخشی ،تشویق کننده ،نشان دادن عالقه و توانایی درک
سؤاالت و نیازهای غیررسمی بیماران دارند[ .]6بنابراین بررسی
ویژگیهای شخصیتی و هوش هیجانی در ابتدای به کارگیری
پرستاران ،نقش ارزندهای در بحث رضایتمندی بیمار از مراقبتهای
درمانی میتواند ایفا کند.
نکتة دیگری که در رابطه با پرستاران ممکن است بر رضایتمندی
بیماران نقش کلیدی داشته باشد ،ابعاد مختلف دانش و مهارت حرفة
پرستاری است[ .]6یک پرستار بنا به حرفة خود از سه بعد رفتار مراقبتی
از جمله فنی و حرفهای ،اعتماد و آموزش در جهت رضایتمندی بیمار
استفاده میکند[ . ]91 ,71پیش نیاز مشارکت بیمار در مراقبتهای
پزشکی این است که بیمار از صالحیتها و مراقبتهای فنی پرستاری
راضی باشد؛ به عبارت دیگر ،کیفیت مراقبت پرستاری پیش نیاز کیفیت
مراقبتهای پزشکی است[ .]6پژوهشهای انجام شده در ایران مبین
این حقیقت است که در بعد فنی و حرفهای پرستاران نمرة قابل قبولی
را دریافت کرده اند .اما در بخش آموزش بسیار ضعیف عمل نموده و
پایینترین سطح رضایتمندی را کسب کرده است[ .]73 ,71البته نتایج
به دست آمده در ایران با نتایج گزارش شده از تحقیق مرکوریس و
همکاران که در کشور یونان اجرا شده است همخوانی دارد[ .]12نتایج
پژوهش لیوو وانگ نیز نشان داد که بیماران در بعد ارتباط و احساس
مسئولیت پرستاران نسبت به انجام وظیفه رضایت بیشتر و از آموزش
به بیمار رضایت کمتری داشتهاند[ .]11رضایت باال در بعد مراقبت
فنی -حرفهای میتواند به دلیل وجود نظارت و کنترل بر این بعد از
مراقبت پرستاری از طرف مدیران ،اهمیت باالی این گروه رفتارهای
مراقبتی از دیدگاه پرستاران و مهارت پرستاران در انجام این نوع از
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پژوهش حاضر حاصل فعالیت پروژه تحقیقاتی کالسی واحد مباحث
ویژة پرستاری مقطع دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
 از تمام اساتیدی که در تهیة این مقالة مروری ما را یاری کردند.است
.نهایت کمال و سپاسگزاری را داریم

بررسی رضایتمندی بیماران از مراقبت ها و

تشکر و قدردانی
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Abstract:
Introduction:
Patient satisfaction is one of the most effective tools in assessing the quality of health and planning to
improve the health system. Considering the importance of this issue in this research, patients’
satisfaction with nursing care and services in Iran through systematic review is examined.
Materials and Methods:
The present systematic review study was conducted using the search strategy of Cochrane with
keywords: Patient Satisfaction, "Nursing Care", "Iran" in databases like PubMed, Scopus, Magiran, SID
search. Finally, 33 papers were found without time limits until April 2019. The review was carried out
with the steps of data extraction and the evaluation of the quality of studies and the reporting of the
findings.
Results:
A total of 165 articles were finally extracted from 33 articles related to the title of the study. The majority
of studies show a high level of patient satisfaction with nursing care. However, other studies have
reported a controversial outcome. In addition, nurses' job satisfaction, nurses' psychological
characteristics, occupational nursing dimensions, nurses' spirituality, type of hospital, type of ward that
patient are hospitalized, patient literacy level, health insurance and gender as factors that can affect
patients’ satisfaction are under the influence of nursing care.
Conclusion:
Regarding the important role of patient satisfaction with care services in improving the patient and
improving the quality of health care, health policy makers should pay particular attention to removing
relevant barriers and problems from both the patient and the nurses.
Keywords: Patient Satisfaction, Nursing Care, Nursing Services, Iran
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