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مقاله پژوهشی

بررسی میزان رضایتمندی پرستاران ،بیماران و همراهان بیمار از اجرای طرح
تحول سالمت در بیمارستانهای آموزشی شهر اهواز سال 1394
2

عبدالعلی شریعتی ،1یوسف جمشید بیگی ،*1شهرام براز پردنجاتی ،1محمد حسین حقیقی زاده ،1محمد عباسی
1دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران؛ 2دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
تاریخ پذیرش95/6/29 :

تاریخ دریافت95/1/14 :

چکیده:
زمينه و هدف :طرح تحول نظام سالمت یکی از خدمات ارزنده دولت یازدهم در حوزه سالمت به شمار
میرود .هدف این مطالعه ،بررسی ميزان رضایتمندی پرستاران ،بيماران و همراهان از اجرای طرح تحول نظام
سالمت در بيمارستانهای آموزشی شهر اهواز در سال  1394بود.
روش بررسی :مطالعه حاضر از نوع توصيفی تحليلی است .جامعه پژوهش شامل  300نفر از پرستاران،
 300بيمار و  300همراه بيمار از بيمارستانهای آموزشی شهر اهواز بود .نمونهگيری به صورت تصادفی ساده انجام
شد .ابزار پژوهش پرسشنامه محققساخته بود .نحوه نمرهدهی بهصورت ليکرت سه گزینهای (رضایت کامل،
رضایت متوسط و ناراضی از اجرای طرح تحول) بود .آناليز دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمونهای
آماری توصيفی( ميانگين ،انحراف معيار) ،آزمونهای آماری تیمستقل و آناليز واریانس یکطرفه انجام شد.
یافتهها :ميانگين نمرات رضایت از طرح تحول سالمت بترتيب در پرستاران ،همراهان و بيماران ،30/64±6/42
 29/45±7/52و  26/65±5/75بود .نتایج نشان داد که  %83/1ناراضی %16/4 ،رضایت متوسط و  %0/5کامالً راضی
بودند .ميزان رضایت همراهان بيمار  %35/5ناراضی %55/4 ،رضایت متوسط و  %9/1کامالً راضی بودند .ميزان
رضایت بيماران از طرح %33/5 ،ناراضی %57/5 ،رضایت متوسط و  %9کامالً راضی بودند.
نتيجهگيری :اکثریت نمونههای پژوهش (بيمار و همراه) از اجرای طرح تحول نظام سالمت راضی بودند ،اما
غالب پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سالمت ناراضی بودند؛ لذا پيشنهاد میشود این پژوهش در سایر
بيمارستانها نيز انجام شود تا نتایج آنها با هم دیگر مقایسه گردد.
واژههای کليدی :رضایتمندی ،بيمار ،همراه ،پرستار ،طرح تحول نظام سالمت.

مقدمه:
درحالحاضر ،بیشتر کشورهای اروپایی و غربی

کشورهای درحال توسعه هستند که برای برطرف کردن

که سطح باالیی از منابع مالی را در اختیار دارند و

چالشهای پیش روی توسعه پوشش همگانی سالمت،

وضعیت مطلوبی ازنظر سطح توسعه دارند ،به پوشش

اقدامات موثری انجام دادهاند .استفاده از تجربیات این

همگانی سالمت دست یافتهاند ( .)2،1در طول دههی

کشورها میتواند راهنمای خوبی برای نظام سالمت

گذشته ،بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط

ایران باشد ( .)3پوشش فراگیر سالمت در ایران ،بهعنوان

ثابت کردند که دستیابی و نزدیک شدن به پوشش

یک کشور درحالتوسعه ،یکی از اهداف غایی نظام

همگانی سالمت ،منحصراً حق کشورهای توسعهیافته و

سالمت و از مهمترین اصول قانون اساسی و جزء

پردرآمد نیست .بهعنوان مثال ،کشورهای شیلی ،چین،

بندهای سیاستهای کلی سالمت ،ابالغی از سوی مقام

برزیل ،مکزیک ،روآندا ،ترکیه و تایلند ازجمله

معظم رهبری میباشد .در برنامههای توسعهای کشور و

*
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بررسی میزان رضایتمندی از اجرای طرح تحول سالمت

ازجمله برنامهی توسعه پنج ساله چهارم و پنجم نیز بر این

سالهای  86 ،83و  87اگرچه میزان رضایتمندی

ضرورت مهم تأکید شده است .در اصل  29قانون

درخصوص خدمات پزشکی و پرستاری متغییر بوده

اساسی جمهوری اسالمی ایران ،خدمات بهداشتی و

است اما اکثریت آنان رضایتمندی ضعیف از خدمات

درمانی و مراقبتهای پزشکی بهعنوان حق همگانی برای

هتلینگ را تأیید کردهاند که ضرورت بازنگری در

تمام شهروندان در نظر گرفته شده است .در اوایل سال

برنامههای مربوطه را بیان میکند .یکی از اهداف

 1393و با مطرح شدن فاز دوم هدفمندی یارانهها ،بخش

متخصصان بهداشت شغلی ،ارتقای رضایت شغلی

عمدهای از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها و

کارکنان در سازمان است .تحقق این هدف میتواند

همچنین  %1از مالیات بر ارزش افزوده ،به بخش سالمت

موجب کاهش شکایات کارکنان ،غیبت از کار ،نیاز به

اختصاص یافت .بر پایه منابع حاصله ،طرحی موسوم به

راهکارهای انظباطی و ارتقای روحیه و تعهد کاری،

طرح تحول نظام سالمت در گامهای مختلف در کشور

افزایش نگرش مثبت کارکنان و مشارکت بیشتر آنان در

اجرا شد که هدف مشترک این گامها و برنامههای

برنامههای نظام پیشنهادات از طرق مختلف ازجمله نصب

اجرایی ،دستیابی به پوشش فراگیر سالمت بود ( .)4لذا

صندوق ،ارائه پست الکترونیک و یا شماره پیامک شود

طرح تحول نظام سالمت در  8بسته خدمتی ذیل :کاهش

که درنهایت میتواند موجب دستیابی سازمان به اهداف

میزان پرداختی بیماران بستری ،حمایت از ماندگاری

خود گردد ()10،9؛ لذا هدف از پژوهش حاضر تعیین

پزشکان در مناطق محروم ،حضور پزشکان متخصص

میزان رضایتمندی پرستاران ،بیماران و همراهان بیمار در

مقیم در بیمارستانهای دولتی بیش از  64تختخواب،

بیمارستانهای آموزشی -درمانی شهر اهواز (گلستان،

ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستانهای دولتی ،ارتقای

امام ،شفا ،رازی و سینا) میباشد .باتوجه به اینکه این

کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستانهای دولتی ،برنامه

طرح از سال  1393در کشور آغاز شده است ،لذا

ترویج زایمان طبیعی ،برنامه حفاظت مالی از بیماران

تاکنون پژوهش رسمی در این زمینه منتشر نشده است.

صعبالعالج ،خاص و نیازمند و راهاندازی اورژانس

امید است که پژوهش حاضر در راستای ارتقای نظام

هوایی،کلید خورد ( .)5هدف عمده طرح تحول نظام

سالمت کشور نقش موثری را ایفا نماید.

سالمت رضایتمندی بیشتر بیماران و همراهان آنان

روش بررسی:

میباشد ،رضایت بیمار بهنظرمیرسد یک ساختار
پیوسته ،ناشی از واکنشهای عاطفی و شناختی ارزیابی

پژوهش حاضر از نوع مطالعه توصیفی -تحلیلی

بیمار در طول اقامت در بیمارستان است .امروزه ،ارزیابی

میباشد .بخشهای جنرال (داخلی ،جراحی ،اطفال،

سطح رضایت بیمار بهعنوان یک شاخص مهم

نورولوژی ،عفونی ،جراحی زنان و زایمان ،اورولوژی،

کیفیت مراقبتهای بهداشتی به رسمیت شناختهشده و

نفرولوژی) ،بیمارستانهای آموزشی -درمانی شهر اهواز

برنامهریزی برای بهبود آن افزایش یافته است ( .)6هر

محیط پژوهش این مطالعه بود و جامعه پژوهش بیماران

قدر میزان رضایت باالتر باشد ،بهبود جسمی و روانی

بستری در بخشهای جنرال (داخلی ،جراحی ،اطفال،

بیمار بهتر و سریعتر صورت میگیرد و باعث

نورولوژی ،عفونی ،جراحی زنان و زایمان ،اورولوژی،

رضایتمندی بیشتر بیماران و همراهان آنها میشود (.)5

نفرولوژی) ،همراهان و پرستاران شاغل در بخشهای

برعکس ،نارضایتی بیمار باعث تحریکپذیری،

مذکور بودند .پس از تهیه آمار پرستاران شاغل در

اضطراب  ،تأخیر در بهبودی ،افزایش مدت بستری،

مراکز آموزشی -درمانی شهر اهواز ،حجم نمونه مورد

هزینههای درمانی و اشغال تختهای بیمارستانی میشود

نیاز با حداقل دقت  0/04براساس جمعیت مورد مطالعه

( .)8،7با توجه به مطالعات متعدد صورت گرفته در

تعداد  300نفر و حجم نمونه بیمار و همراهان آنها
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باتوجه به تعداد تختهای فعال مراکز مربوطه جمعاً

نمرهگذاری پرسشنامه بهصورت طیف لیکرت

 600نفر تعیین شد .براساس تعداد تختهای فعال هر

 5نقطهای انجام شد که برای گزینههای «نمیدانم»،

مرکز آموزشی -درمانی در شهر اهواز حجم نمونه بیمار

«کامالً ناراضی»« ،نه چندان راضی»« ،رضایت نسبی» و

و همراه آن مرکز تعیین و سپس تعداد نمونههای مورد

«رضایت کامل» بهترتیب امتیازات  3،0،1،2و  4درنظر

نیاز را بهصورت نمونهگیری دردسترس باتوجه به

گرفته شد .در پرسشنامه مربوط به میزان رضایت

فعالبودن واحد ترخیص در اکثر مراکز درمانی در

پرستاران از طرح تحول سالمت به سه گروه ناراضی

شیفتهای صبح و عصر از بین بیماران ترخیصی و

(نمره بین  ،)15-35گروه نسبتاً راضی ( 36-55نمره) و

همراهان آنها پس از صدور صورتحساب مالی جهت

گروه راضی ( 56-75نمره) تقسیم بندی شدند .نمرات

ترخیص بیماران انتخاب شد .همچنین براساس تعداد

رضایت همراه بیماران به سه دسته رضایت کم (نمره بین

پرسنل پرستاری شاغل در هر مرکز درمانی تعداد

 ،)10-25رضایت متوسط نمره ( 26-39نمره) و رضایت

نمونههای مورد نیاز آن مرکز را تعیین نموده و بهصورت

زیاد ( 40-55نمره) تقسیم بندی شدند .درنهایت میزان

تصادفی ساده در سه شیفت کاری صبح ،عصر و شب از

رضایت بیماران از طرح تحول سالمت به سه گروه با

پرستاران شاغل نمونهگیری انجام شد.

میزان رضایت کم ( 10-25نمره) ،رضایت متوسط (-39
 26نمره) و رضایت زیاد (نمره  40-55نمره) تقسیمبندی

در این پژوهش تدوین ابزار با استفاده از بررسی

شدند.

دقیق متون و جدیدترین مقاالت و نظرات تیم تحیق تهیه

برای بررسی روایی محتوای ابزار ،ابزار در

و تنظیم شد.
در این پژوهش دادههای مربوط به سنجش

اختیار ده تن از اساتید گروه پرستاری داخلی -جراحی

رضایتمندی از طرح تحول نظام سالمت مربوط به

( 5نفر) ،مدیریت پرستاری ( 3نفر) و آموزش پرستاری

پرستاران ،بیماران بستری و همراهان آنان با سه نوع

( 2نفر) قرار گرفت و پیشنهادات و نظرات آنها در ابزار

پرسشنامه پژوهشگرساخته جمعآوری شد

اعمال شد .همسانی درونی ابزار رضایتمندی با استفاده از

هر پرسشنامه شامل دو قسمت است .بخش اول

ضریب آلفای کرونباخ ،در بیماران  0/86و در همراهان

شامل مشخصات فردی (سن ،جنس ،وضعیت تأهل و

 0/83و در پرستاران  0/84بود .مطالعه حاضر یک مطالعه

مدرک تحصیلی و  ...و بخش دو شامل سواالت تعیین

توصیفی -تحلیلی میباشد که با هدف تعیین میزان

میزان رضایتمندی پرستاران ،بیماران و همراهان آنها از

رضایتمندی پرستاران ،بیماران بستری و همراهان در

طرح تحول سالمت است .پرسشنامه محقق ساخته

بخشهای بستری جنرال انجام شد.

سنجش میزان رضایتمندی بیماران در قسمت دوم شامل

با استفاده از فرمول کوکران درمورد پرستاران

 5حیطه مربوط به فرایند پذیرش ،طول بستری در

حجم نمونه  302و درمورد بیماران و همراهانشان

بیمارستان (پزشکان ،پرستاران ،فراهمی دارو و ملزومات،

 600نفر محاسبه گردید.

سواالت مشترک تیم درمانی ،محیط فیزیکی و مدیریت

انتخاب نمونهها بهصورت نمونهگیری تصادفی در

شکایات) ،فرایند ترخیص ،فرانشیز و پرداختهای

شیفتهای مختلف کاری تا تکمیل تعداد نمونهها انجام

غیررسمی به پزشکان و تجربه کلی بیمار در بیمارستان

شد .معیار ورود به مطالعه حاضر شامل بیماران بستری در

میباشد .هر سه پرسشنامه توسط پژوهشگر با اقتباس از

بخشهای جنرال و همراهان آنها ،بیماران و همراهانی

پرسشنامه خبرگزاری دانشجویان ایران (با هدف ارزیابی

که حداقل در سه شیفت مختلف کاری خدمت دریافت

طرح تحول نظام سالمت در حوزه درمان (شهریور )93

کرده باشند ،بیمارانی که تسویه حساب مالی را انجام داده

طراحی شده است.

ولی هنوز بیمارستان را ترک نکردهاند و پرستارانی که
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بررسی میزان رضایتمندی از اجرای طرح تحول سالمت

حداقل یک سال قبل از آغاز طرح تحول نظام سالمت در

تحلیل متغیرهای دموگرافیک مانند جنس و تأهل و

بخش حاضر شاغل هستند ،بود و همچنین معیار خروج از

پیرسون جهت تجزیه و تحلیل ارتباط سن با

مطالعه عدم تکمیل پرسشنامه توسط هر یک از پرستاران،

رضایتمندی استفاده شد .تجزیه و تحلیل داده ها با

بیماران و خانوادههای آنها بود.

نرم افزار  SPSSانجام شد.

پس از کسب اجازه از مسئولین بخشهای هدف

یافتهها:

پژوهشگر در شیفتهای مختلف کاری بر بالین بیماران
در حال ترخیصی که صورتحساب مالی آنان صادر

جامعه آماری پژوهش شامل سه گروه

گردیده بود ،حاضر شد .پس از بیان توضیحات اولیه

(پرستاران ،همراهان بیمار و بیماران) بودند که بیشتر

درخصوص پژوهش و کسب رضایت آگاهانه از وی،

پرستاران بین گروه سنی  20-29سال با ( ،)%47/7زن

پرسشنامه در اختیار آنان قرار داده شد .درصورت تسلط

( ،)%88/7متأهل ( ،)%60/3لیسانس ( )%94/3و پیمانی

بیمار و همراه پرسشنامه توسط خود ایشان تکمیل و

( )%33/3بوده اند ،همچنین  166نفر از بیماران زن

درصورت عدم توانایی هر یک از آنان پژوهشگر از

( )%55/5و  134نفر مرد ( )%44/5بوده است و درنهایت

طریق مصاحبه پرسشنامه را تکمیل نمود .همچنین

 154نفر از همراهان زن ( )%51/3و  146نفر از همراهان

پرسشنامه سنجش رضایتمندی پرستاران شاغل توسط

مرد ( )%48/7بوده است .در جدول شماره  1میانگین

آنان تکمیل شد.

نمرات رضایتمندی کسب شده پرستاران ،همراهان بیمار

از آمار توصیفی مثل میانگین ،انحراف معیار،

و بیماران با ذکر جزئیات آورده شده است .نتایج نشان

نسبت و جداول توزیع فراوانی جهت تجزیه و تحلیل

داد که ضریب همبستگی پیرسون  %82/2بود  .ارتباط

دادههای توصیفی استفاده شد؛ ضمن این که از آزمون

آماری مثبت و معنیداری ( )P=0/012بین میزان

 tمستقل و آنالیز واریانس یک طرفه جهت تجزیه و

رضایت پرستاران با سن وجود داشت.

جدول شماره  :1ميانگين و انحراف معيار ميزان رضایت پرستاران ،همراهان بيمار و بيماران از طرح تحول سالمت
نمونه ی پژوهش

ميانگين

انحراف معيار

کمترین نمره

بيشترین نمره

پرستاران

30/64

6/42

18

71

همراهان بيمار

29/45

7/52

15

48

بيماران

26/65

5/75

10

33

بین میزان رضایت همراهان بیماران با سن و

جنسیت و نحوه آشنایی آنان با طرح تحول سالمت

نسبت آنان با بیمار و علت ترخیص بیمار ارتباط

ارتباط آماری معنی دار مثبت ( P=0/035و )P=0/035

آماری مثبت و معنی دار ( P=0/19 ،P=0/018و

وجود داشت ،ولی با دیگر متغیرها ارتباط آماری

 )P=0/006وجود داشت .بین میزان رضایت بیماران با

معنی داری وجود نداشت (.)P>0/05

12
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نمودار شماره  :1طبقه بندی نمرات و ميزان رضایت پرستاران از طرح تحول سالمت

نمودار شماره  :2طبقه بندی نمرات و ميزان رضایت همراهان بيمار از طرح تحول سالمت

نمودار شماره  :3طبقه بندی نمرات و ميزان رضایت بيماران از طرح تحول سالمت
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بررسی میزان رضایتمندی از اجرای طرح تحول سالمت

نمودارهای شماره  1تا  3طبقهبندی میزان رضایت

خـدمات بهداشـتی و درمـانی است .ازسوی دیگر ممکـن

بیمار از طرح تحول سالمت در سه گروه (پرستاران،

اسـت ایـن موضـوع دقیقاً مربوط به کاهش کیفیت

همراهان بیمار و بیماران) نمایش داده شده است ،نشان

خدمات ارائه شده باشــد کــه می تواند بازتــابی از

میدهد در دو گروه پرستاران و همراهان بیمار میزان افراد

کمبــود نیــروی پرســتاری و نارضــایتی پرســتاران از

ناراضی بیشتر از دیگر گروهها بوده است.

شــرایط کاریشان باشد .بنابراین ،باید عوامل نارضایتی
بیماران مشخص گردد و حقوق و انتظارات آنان موردتوجه
بیشتر قرار گیـرد تـا از ایـن طریـق بتـــــوان رضـــــایت

بحث:

مـــــددجویان را کـــــه دریافــت کننــده هــای اصــلی
یافتهها نشان داد که غالب بیماران بستری و

خــدمات پرســتاری هستند را فراهم نمود.

همراهان آنان از طرح تحول نظام سالمت راضی هستند

در مقایـسه بـا مطالعـات انجـام یافتـه در

و همچنین یافتهها نشان داد که اکثریت پرستاران از

کشورهای دیگر ،مطالعه  Choحـاکی از آن است کـه

اجرای طرح تحول نظام سالمت ناراضی هستند.

اکثـر بیمـاران ( )%58از خـدمات ارائه شــده رضــایت

در مطالعهی انصاری و همکاران سطح کلی

کامــل دارنــد ( .)17ایــن موضـــــوع در مطالعـــــه

میزان رضایت بیماران  %67/3بوده است که با افزایش

 Chanو  Chauنیز رضایت حداکثری بیماران را نشان

سال و امکانات این رقم نیز بیشتر شده است و با نتایج

میدهد ( .)18گرچه نتایج مطالعـه  Knaulو همکاران نیز

مطالعه حاضر همخوانی دارد (.)11

حاکی از رضایت بیـشتر بیمـاران ( )%91/7از

رضــایت بیمــاران از خــدمات پرســتاری،

مراقبــتهــای ارائـه شــده است ( .)6میتوان گفت

شاخص بسیار مهمـی جهـت ارزیـابی کیفیـت و نحــوه

رضـایتمندی بیـشتر بیمـاران در کشورهای دیگر شاید

ارائه خــدمات توســط کــادر پرســتاری میباشـد و از

بهعلت تفاوت در شرایط کاری و امکانات موجود در آن

دسـتاوردهای مطلـوب گـسترش مراقبت بهداشـتی و

کـشورها باشـد.

خـدمات درمـانی محـسوب میشود ( .)9در مطالعه

توجـه نظـام مـدیریتی بـه عـواملی کـه ممکن

کریمی و همکاران نیـز اکثـر بیمـاران از خدمات ارائه

است موجب نارضـایتی بیمـاران گـردد و تالش جهت

شده رضایت متوسط داشتند ()12؛ ایـن درحالیاست که

رفـع ایـن عوامـل از دیگـر مـواردی است که در نظـام

در مطالعـه شـیخی و جـوادی اکثر بیماران بستری نسبت به

خـدمات سـالمت بـسیاری از کشورهای پیشرفته با جدیت

خدمات پرستاری رضایت باالیی داشتند ( .)13همچنـین

صـورت میگیرد و مـشکالتی ازقبیـل کـم بـودن نـسبت

نتـایج مطالعـات محققین حاکی از آن بـود که اکثر

پرستار به بیمار و بارکاری زیاد پرستاران کـه منجر به بروز

بیماران از خدمات ارائه شـده ،راضـی بودند (.)14-16

نارضایتی میگردد ،نیز در چنـین جوامعی کمتر به چشم

مقایسه بین مطالعات انجام یافته در ایـن زمینه در

میخـورد .نتـایج برخـی مطالعات نـشان داده اسـت محـل

سالهای مختلف نـشاندهنـده کـاهش میزان رضایتمندی

جغرافیـایی و فرهنگ دو پیشگوییکننده مهم رضایت

بیماران در سـالهـای اخیـر است ،درحالیکه مطالعـات

بیمـاران مــیباشــند ( ،)4بنــابراین تفــاوت در ایــن دو

صـورتگرفتـه در سالهای گذشته حـاکی از

مشخصه نیز به خودی خـود مـیتوانـد موجـب تفاوت در

رضـایتمندی بیـشتر بیماران بوده است ( .)12-15شاید

میزان رضایتمندی بیماران شود.

دلیل این امر آگاهی بیشتر بیماران از حقـوق خـود نسبت

رضایت بیماران از خدمات پرستاری یکی از

به گذشته و بهدنبال آن افزایش انتظارات آنهـا از سیـستم

نـشانگرهای کیفیـت مراقبـتهـای پرسـتاری میباشد که
14
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منجر به انعکاس مطلـوب و واکـنش مثبت جامعه نسبت به

بیمهها  %6فرانشیز توسط بیمار پرداخت شده و سایر

حرفه پرستاری میشـود .بنابراین شناسایی و مقابله با

هزینههای بستری بیمار در بیمارستان توسط سازمانهای

عوامل نارضـایتی بیماران باید در دسـتور کـار مـسئوالن

بیمهگر پرداخت میشود و بیمار شخصاً هزینه اندکی

حرفـه پرستاری قرار گیرد (.)11

بابت بستری شدن در بیمارستان میپردازد ،قاعدتاً باید

در این مطالعه ،میزان رضایتمندی بیماران با

رضایت بیشتری از خدمات بیمارستان داشته باشند و این

افزایش سـطح سـواد آنـان ارتبـاط معکـوس داشت،

امر کامالً طبیعی است .هدف از این پژوهش بررسی

بهطوریکه بیشترین میزان نارضـایتی در افــراد بــا

میزان رضایتمندی پرستاران ،بیماران و خانوادههای آنها

تحــصیالت دانــشگاهی بــه چــشم میخورد .این

از اجرای طرح تحول نظام سالمت بوده است.

ارتباط هم راسـتا بـا بـسیاری از مطالعات انجام یافته در

در مطالعهی انصاری و همکاران سطح کلی

ایـران و کشورهای دیگر بوده است (.)19-14،15،21

میزان رضایت بیماران  %67/3بوده است که با افزایش

دلیـل این تفاوت را مـیتـوان در اخـتالف بـین میـزان

سال و امکانات این رقم نیز بیشتر شده است و با نتایج

انتظارات افـراد تحـصیل کـرده بـا افـراد دارای سطح

مطالعه حاضر همخوانی دارد (.)11

سواد پایینتـر جـستجو کـرد .جـوالیی و همکاران این

باتوجه به اینکه زمان زیادی از اجرای طرح

تفاوت را این گونه توجیه کردهانـد که افرادی با

تحول نظام سالمت در کشور نگذشته است مطالعات

تحصیالت بـاالتر دارای ارتباطـات اجتمـاعی بیـشتری

زیادی در این زمینه وجود ندارد ،بهخصوص اینکه

بـوده و دسترسـیشـان بـه منــابع اطالعــاتی نیــز بیــشتر

تاکنون مطالعهای در زمینه رضایتمندی همراهان از طرح

اســت ،بنــابراین کمبودهــا و نــواقص سیــستم را بــا

تحول نظام سالمت وجود نداشته و در سوابق پژوهشی

وضــوح بیشتری دیـده و معمـوالً رضـایتمندی کـمتـری

قبل از طرح تحول نظام سالمت سنجش میزان

دارند ( .)7از بین متغیرهای جمعیـت شـناختی دیگـر،

رضایتمندی همراهان مورد توجه پژوهشگران قرار

ارتبـاط معنـیداری بـین سـن ،جـنس ،وضـعیت

نگرفته است؛ لذا در مطالعه حاضر امکان هر گونه بحث

درآمــد ،شــغل و پوشــش بیمــه درمــانی بــا

و اظهار نظر در این زمینه وجود نداشت و صرفاً نتایج

رضایتمندی بیماران وجود نداشت .این یافتههـا با مطالعـه

بهدست آمده در مطالعه ارائه شد.

 Leeو همکـاران و  Quintanaو همکاران همگون

نتیجهگیری:

اسـت ( .)6،21در مطالعـه  Leeو همکاران «جنس» و
«وضـعیت درآمـد» و در مطالعــه  Quintanaو

اکثریت نمونههای پژوهش (بیمار و همراه بیمار)

همکــاران «شــغل» بــا رضایتمندی بیمـاران ارتبـاط

از عملکرد بیمارستان در اجرای طرح تحول نظام

معنـیداری نـشان نـداد .دلیـل معنـیدار نـشدن ارتبـاط

سالمت راضی بودهاند اما اکثر پرستاران از اجرای طرح

شـغل بیماران با میزان رضـایتمندی آنـان در مطالعـه

تحول نظام سالمت ناراضی بودند .افرادی که سطح

حاضر این است که تقریباً نیمی از آنان خانهدار و بیکار

تحصیالت آنان پایین بوده کمتر از بیمارستان توقع دارند

بودند و مشاغل متعددی در بـین آنـان وجود نداشت.

و همچنین کسانی که سطح تحصیالت باالتری دارند

باتوجه به اینکه بیمارستانهای آموزشی و غیر آموزشی

سطح توقع آنان نیز بیشتر است در دیگر مطالعات

شهر اهواز جمعیت قابل قبولی را از طیف مختلف مردم

انجامشده در داخل و خارج کشور نیز به چنین نتیجهای

تحت پوشش قرار میدهد و به خاطر اجرای طرح تحول

دست یافتهاند ( .)20،19شاید یکی از دالیل آن این باشد

نظام سالمت که توسط دولت تأیید شده است ،اگر افراد

که جوانان آگاهی بیشتری نسبت به حقوق خود داشته و

دفترچه بیمه روستایی داشته باشند  %3فرانشیز و سایر

به همین دلیل است که در مقایسه با افراد مسن سطح
15
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بررسی میزان رضایتمندی از اجرای طرح تحول سالمت

رضایت کمتری داشتهاند .بهنظر میرسد که بعد از

بیماران و همراهان آنان و همچنین پرستاران خواهد

اجرای طرح تحول نظام سالمت میزان رضایتمندی

شد .یافتههای این پژوهش می تواند بهعنوان یک

بیماران و همراهان آنان افزایش یافته است؛ اما مقایسهای

مبحث آموزشی و راهنمای عملی در اختیار تیمهای

که قبل از طرح تحول سالمت و بعد از آن هنوز انجام

اعتباربخشی وزارت بهداشت ،دانشگاهها و بیمارستانها

نشده است ،پیشنهاد میشود که در مطالعات آتی مورد

در زمینه ارزیابی عملکرد کارکنان و سنجش

استفاده قرار بگیرد .در این پژوهش فقط میزان رضایتمندی

رضایتمندی بیماران و همراهان قرار گیرد .باتوجه به

پرستاران ،بیماران و همراهان بیمار بعد از طرح تحول

نوپا بودن طرح تحول نظام سالمت در ایران نتایج این

سالمت بررسی شده است و میزان رضایت سایر شاغلین در

تحقیق می تواند نقطه شروع و راهگشایی برای انجام

بیمارستان سایر ابعاد این طرح بررسی نشده است؛ لذا انجام

پژوهشهای بعدی در زمینههای مختلف طرح تحول

پژوهشی بیشتر در مورد رضایت سایر ذینفعان در طرح

نظام سالمت با مدیریت و نتایج بهتر باشد.

تحول سالمت ضروری به نظر میرسد.

تشکر و قدردانی:
کاربرد یافتههای پژوهش در بالین:

این پژوهش مصوب دانشگاه علوم پزشکی اهواز با

با استفاده از نتایج پژوهش حاضر ،مدیران و

کد اخالق  IR.AJUMS.IR.1394 .509در تاریخ

مسئوالن بیمارستانها می توانند جهت ارائه خدمات

 1394/10/28میباشد بدینمنظور از معاونت تحقیقات و

بیشتر به مراجعهکنندگان از لحاظ کیفیت و کمیت،

فناوری دانشگاه علوم پزشکی اهواز بهخاطر حمایت مالی و

اطالعات مفیدی دریافت کرده و در ارزیابی سالیانه از

از بیماران و همراهان بیمار و پرستاران بهخاطر شرکت در

آن استفاده نمایند که در نتیجه باعث رضایتمندی بیشتر

پژوهش تقدیر و تشکر میگردد.
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Background and aims: Health system reform plan is one of the valuable services of the
eleventh government in the health field. This study aimed to determine of satisfaction of nurses,
patients and families of health system reform plan in educational hospitals of Ahvaz, 2015.
Methods: This is a descriptive-analytic study. The study population consisted of three hundred
nurses, three hundred patients and three hundred families from teaching hospitals in Ahvaz.
Simple random sampling was done. The research instrument was a questionnaire made by
researcher in three point Likert ranking (complete satisfaction, moderately satisfied and
dissatisfied of health system reform plan). Data analyses were done by descriptive statistical tests
(mean, standard deviation, t-test and ANOVA and using SPSS).
Results: The mean scores of satisfaction from health system reform plan in nurses, families and
patients were 30.64±6.42, 29.45±7.52 and 26.65±5.75, respectively. Results showed that 83.1%
were dissatisfied of health system reform plan, 16.4% moderately satisfied and 0.5% had
complete satisfaction. 35.5% of families were dissatisfied, 55.4% moderate satisfaction and 9.1%
had complete satisfaction. Also, 33.5% of patients were dissatisfied, 57.5% moderate satisfaction
and 9% had complete satisfaction.
Conclusion: The majority of subjects (patients and families) were satisfied with the health
system development plan, but the majority of nurses were dissatisfied with health development
plan, it is recommended that this research be done in other hospitals as well as its results are
compared with each other.
Keywords: Satisfaction, Patient, Family, Nurse, Health development plan.
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