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ABSTRACT
Introduction: Patient teaching is one of the important roles and independent responsibilities
of nurses which needs special attention. Patient satisfaction is one of the important criteria
to determine the quality of health care. Among different elements, patient teaching plays a
crucial role in patient satisfaction. This study was aimed to determine the patient satisfaction
of quality of patient teaching in Khatam Alanbia Hospital. Materials and Methods: This
research is a descriptive- cross sectional study, which 595 patients from all wards (except
Emergency and OPD) of Khatam Hospital were selected in 2015. The tool of data collection
was questionnaire of patient satisfaction of quality of patient teaching and data analysis were
done through descriptive and deferential statistics, such as Pearson Chi-square. Results:
Most of the patients (92.2%) had a high level of satisfaction towards quality of patient teaching.
There was no correlation between patient satisfaction and sex, age as well as the level of
education. However, a positive correlation between wards in which patients were hospitalized
and patient satisfaction was observed. The highest level of satisfaction (100%) was reported
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by patients hospitalized in obstetrics and gynecology department. Conclusion: The data

1. Patient Education as Topic
2. Patient Satisfaction
3. Nursing Care

revealed that patient satisfaction from quality of patient teaching may be a valuable indicator
for determination of quality of services among different departments within a hospital.
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چــــــــكيد ه
مقدمه :آموزش بيمار يكي از نقشهاي مهم و مسئوليتهاي مستقل پرستاران ميباشد كه نياز
به توجه ويژه دارد .رضایتمندي بیمار یکی از معیارهای مهم در تعیین کیفیت مراقبتهای بهداشتی
است .در میان عناصر مختلف ،آموزش بیمار نقش بسیار مهمی در رضایتمندي بیمار ایفاء میکند .این
مطالعه بهمنظور تعیین رضایتمندي بیمار از کیفیت آموزش بیمار در بیمارستان خاتماالنبياء انجام شد.
مواد و روشها :اين پژوهش يك مطالعۀ توصيفي -مقطعي ميباشد كه  595بيمار از همۀ بخشها
(بجز اورژانس و درمانگاه) در بيمارستان خاتماالنبياء در سال  1394انتخاب شدند .ابزار گردآوري
دادهها پرسشنامۀ رضايت بيماران از كيفيت آموزش بيمار بود و آناليز دادهها از طريق آمار توصيفي و
استنباطي از قبيل كاي اسكوئر پيرسون انجام شد .يافتهها :بيشتر بيماران ( )%92/2سطح باالیی از
رضایت را نسبت به کیفیت آموزش بیمار داشتند .هیچ ارتباطي بین رضایتمندي بیمار و جنس ،سن
و همچنین سطح آموزش وجود نداشت .با اين وجود یک همبستگی مثبت بین بخشهايي که بیماران
بستری بودند و رضایتمندي بیمار مشاهده شد .باالترين سطح رضايتمندي ( )%100توسط بیماران
بستری شده در بخش زنان و زايمان گزارش شد .نتيجهگيري :دادهها نشان دادند كه رضايتمندي
بيمار از كيفيت آموزش بيمار ممكن است يك شاخص با ارزش براي تعيين كيفيت خدمات در ميان
بخشهاي مختلف در يك بيمارستان باشد.
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رضایتمندي بیمار از کیفیت آموزش بیمار در بیمارستان خاتماالنبیاء

مقــاله پـــــژوهشي

رضایتمنــدی بیمــار تحــت تأثیــر عوامــل مختلفــی از جملــه نوع
و کیفیــت مراقبــت و همچنیــن آموزشهــای ارائــه شــده بــه
بیمــار قــرار دارد .آمــوزش بــه بیمــار یکــی از ابعــاد مراقبــت
بیمــار محســوب میشــود .تحقیقــات زیــادی نشــان داد ه اســت
کــه آمــوزش بیمــار میتوانــد در ارتقــاء کیفیــت مراقبــت و
رضایــت پرســتاران و مددجویــان ،افزایــش تبعیــت بیمــاران از
برنامــۀ درمانــی ،افزایــش اســتقالل مددجــو و کاهــش اضطــراب
تأثیــر داشــته باشــد ( .)6آمــوزش بیمــار باعــث افزایــش ســطح
رضایتمنــدی و در نهایــت موجــب افزایــش کیفیــت زندگــی
میشــود ( .)9طلوعــی و همــکاران گــزارش كردهانــد مطالعــات
نشــان داده اســت بــا هــر یــک دالری کــه صــرف آمــوزش
بــه بیمــاران میشــود بــه میــزان  3تــا  4دالر در هزینههــا
صرفهجویــی میشــود ( .)10نتایــج اکثــر مطالعــات بیانگــر
ایــن اســت کــه کمتریــن میــزان رضایــت در ارتبــاط بــا ارائــۀ
اطالعــات و آمــوزش میباشــد.)6( .
مرکوریــس و همــکاران در ســال  2004در مطالعــۀ خــود
گــزارش كردهانــد :درحالیکــه بیمــاران اظهــار داشــتهاند
اکثــر پرســتاران از صفــات اخالقــی برخوردار هســتند امــا معتقد
بودنــد پرســتاران ارائــۀ اطالعــات و آمــوزش بــه بیمــاران را
بهعنــوان بخشــی از وظایــف خــود بــه حســاب نمیآورنــد (بــه
نقــل از پیــروی و همــکاران) .)6(-نتایــج مطالعــۀ لئــو و وانــگ
نشــان میدهــد بیمــاران رضایــت بیشــتری در ابعــاد ارتبــاط
بــا بیمــار و احســاس مســئولیت نســبت بــه انجــام وظیفــه و
رضایــت کمتــری از آمــوزش بــه بیمــار دارنــد (.)11
تمامــی بیمــاران حــق دارنــد در مــورد حفــظ ســامت و
پیشــگیری از بیماریهــا و ارتقــاء ســامت خــود آمــوزش ببیننــد.
پرســتاران نقــش ارزنــدهای را در آمــوزش بــه بیمــاران بــر عهــده
دارنــد .آمــوزش موجــب افزایــش توانایــی بیمــار در مراقبــت از
خــود ميگــردد و در نتیجــه ســامت وی ارتقــاء مييابــد و
از بیماریهــا پیشــگیری ميشــود .آمــوزش مراقبتهــای
بهداشــتی باعــث افزایــش اســتقالل بیمــار ،بهبــود مراقبــت از

نظــر بــه اینکــه واحــد آمــوزش بــه بیمــار بــهطــور رســمی از
ســال  1389در بیمارســتان خاتماالنبيــاء شــروع بــه کار نمــوده
اســت و تاکنــون اقــدام بــه تهیــۀ جــزوات آمــوزش بیمــار و چاپ
كتابچههــاي آموزشــی در زمینــۀ بیماریهــای شــایع مراجعــه
کننــده بــه بیمارســتان نمــوده اســت و در راســتای اهــداف
اعتباربخشــی ،آمــوزش بیمــار در ســه مرحلــۀ بــدو پذیــرش ،در
هنــگام بســتری و زمــان ترخیــص بــه بیمــار ارائــه ميشــود و
یــک مطلــب آموزشــی در مــورد مراقبــت از خــود در منــزل،
توســط پرســتار مســئول بیمــار در اختیــار بیمــاران قــرار داده
میشــود لــذا محققیــن بــر آن شــدند تــا پژوهشــی در خصــوص
تعییــن رضایتمنــدی بیمــاران از کیفیــت آمــوزش بــه بیمــار
انجــام دهنــد تــا از کیفیــت کار خــود بیشــتر آگاه شــوند.
مواد و روشها
ایــن پژوهــش یــک مطالعــۀ توصیفــی -مقطعــی میباشــد
کــه رضایتمنــدی بیمــاران بســتری در بخشهــای مختلــف
بیمارســتان خاتماالنبیــاء (ص) تهــران را مــورد بررســی قــرار
داده اســت .واحدهــای مــورد پژوهــش ،کلیــۀ بیمــاران بســتری
در بخشهــای داخلــی -جراحــی و ویــژه بــوده کــه در یــک
مقطــع زمانــی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد کــه حجــم آن برابــر
 600نفــر بــود کــه  5پرسشــنامه بــه علت نقــص ،مورد اســتفاده
قــرار نگرفــت و در مجمــوع حجــم نمونــه  595نفــر شــد.
فرمــول حجــم نمونــه :جهــت تعییــن حجــم نمونــه بــا
مشــورت اســتاد محتــرم آمــار از فرمــول حجــم نمونــۀ ذیــل و
بــر اســاس یکــی از بخشهــای رضایتمنــدی در مطالعــۀ مشــابه
قبلــی کــه میــزان رضایــت از آمــوزش بــه بیمــار  %48/6بــود
اســتفاده گردیــد و حجمــی برابــر  589تعییــن شــد و از 600
پرسشــنامه توزیــع شــده بیــن بیمــاران  5مــورد آن بــه علــت
نقــص خــارج و  595مــورد آنالیــز قــرار گرفــت.

روش نمونهگیری
روش نمونهگیــری بــهصــورت تصادفــی زمانــی انجــام شــد .بــه
ایــن ترتیــب کــه از بیــن بیمــاران بســتری پــس از انجــام کلیــۀ
امــور مربــوط بــه ترخیــص ،بیمارانــی کــه راضــی بــه شــرکت
در پژوهــش بودنــد در طــول مــدت زمــان ســه مــاه بــهطــور
تصادفــی انتخــاب شــدند و پرسشــنامه در اختیــار آنــان قــرار
گرفــت و در همــان زمــان پــس از تکمیــل دریافــت شــد.
معیــار ورود واحدهــای مــورد مطالعــه بــه پژوهــش شــامل کلیــۀ
بیمــاران و یــا والدینــی بودنــد کــه راضــی بــه پاســخگویی بــه
ســؤاالت پرسشــنامه بودهانــد و معیــار خــروج از مطالعــه نیــز
در برگیرنــدۀ بیمارانــی میشــود کــه تمایــل بــه شــرکت در
پژوهــش نداشــتند.
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یکــی از شــاخصهای اثربخشــی کیفیــت خدمــات و مراقبتهــا
در اســتاندارد اعتباربخشــی بیمارســتانی ،رضایتمنــدی بیمــاران
میباشــد ( .)1-6رضایــت بیمــار از مراقبتهــای پرســتاری
بهعنــوان شــاخص مهــم کیفیــت و اثربخشــی سیســتم
مراقبــت ســامت محســوب میشــود؛ همچنیــن رضایتمنــدی
بیمــار شــاخصی بــراي اندازهگیــری موفقیــت پزشــکان و
بیمارســتانها میباشــد ( .)7بیمارســتانها بــه نشــان دادن
کیفیــت مراقبتهــا نيازمنــد و عالقهمنــد ميباشــند لــذا
ســعی در ارتقــاء خــود داشــته تــا در جــو رقابــت باقــي بماننــد.
در صورتــي كــه رضایــت بیمــاران جلــب نشــود مديريــت
بيمارســتان از طریــق نامــه ،ابــراز شــکایت و نمرهدهــی پاییــن
بــه رضایتمنــدی بــه ایــن مســئله پــی ميبرنــد و بــه ایــن دلیــل
رضایتمنــدی بیمــاران اعــم از بســتری و ســرپایی از اهمیــت
باالیــی برخــوردار اســت (.)8

خــود ،اطمینــان از مراقبــت ،تســکین اضطــراب ،کاهــش بــروز
بیمــاری و کاهــش بازگشــت بیمــار بــه بیمارســتان میشــود (.)9
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ســؤاالت بــر اســاس طیــف لیکــرت  3گزینــهای از کامــ ً
ا
رضایــت دارم ( 3امتیــاز) ،تــا حــدودی رضایــت ( 2امتیــاز) و
رضایــت نــدارم ( 1امتیــاز) درجهبنــدی و تنظیــم شــده اســت.
طبقهبنــدی ســطوح رضایتمنــدی بیمــار از کیفیــت آمــوزش
بیمــار بــه ترتیــب رضایــت پاییــن :کمتــر از  0-6امتیــاز ،رضایت
متوســط 7-11 :امتیــاز و رضایــت بــاال  12-16امتیــاز محاســبه
گردیــد .دادههــا بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSويرايــش 18
و آمــار توصیفــی از جملــه توزیــع فراوانــی مطلــق و نســبی و
آمــار اســتنباطی (مجــذور کای) ضریــب پیرســون مــورد تجزیــه
و تحلیــل قــرار گرفــت .نحــوۀ نمایــش دادههــا بــ ه صــورت
جدولهــاي توزیــع فراوانــی مطلــق و نســبی میباشــد.
یافتهها
نتایــج یافتههــا در خصــوص مشــخصات فــردی واحدهــای

جدول  -1توزیع فراوانی مطلق و نسبی بیماران بر حسب مشخصات جمعيتشناختي و بخش بستری.
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Outpatient department

1
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ابــزار مــورد مطالعــه ،پرسشــنامۀ پژوهشــگر ســاخته میباشــد
و از یــک پرسشــنامۀ مشــابه نیــز کــه در ســال  1390بــراي
ســنجش رضایتمنــدی بیمــاران در بیمارســتان خاتماالنبيــاء

تجزیه و تحلیل دادهها

Downloaded from shefayekhatam.ir at 20:22 +0430 on Thursday June 20th 2019

ابــزار گــردآوری دادههــا ،پرسشــنامه و روش گــردآوری دادههــا،
خــود گزارشدهــی میباشــد و بــرای بیمــاران بیســواد
پرسشــنامه توســط یکــی از پژوهشــگران خوانــده شــد و
پاســخها در پرسشــنامه درج گردیــد .دادههــا از  12بخــش
داخلــی -جراحــی ،دو بخــش دیکلینیــک و بخشهــای ویــژه،
زنــان و مامایــی (بجــز اورژانــس و درمانــگاه ( 1)OPDجمـعآوری
گردیــد .پرسشــنامۀ مذبــور حــاوی دو بخــش بــوده کــه بخــش
اول شــامل  4ســؤال مربــوط بــه مشــخصات فــردی بیمــاران
از جملــه ســن ،جنــس ،ســطح تحصیــات ،بخــش بســتری
و بخــش دوم شــامل  8ســؤال از جملــه  -1رضایتمنــدی از
نحــوۀ برقــراری ارتبــاط در زمــان ارائــۀ آمــوزش بــه بیمــار -2
توضیــح کافــی در خصــوص مطالــب آموزشــی  -3قابــل درک
و فهــم بــودن مطالــب آموزشــی  -4مفیــد و قابــل اســتفاده
بــودن مطالــب آموزشــی  -5در اختیــار گــذاردن جــزوه/
دفترچــه آموزشــی هنــگام ترخیــص  -6دادن فرصــت پرســش و
پاســخگویی در خصــوص مطالــب آمــوزش  -7حضــور یکــی از
همراهــان زمــان آمــوزش بــه بیمــار  -8در مجمــوع رضایتمندی
بیمــار از طــرح آمــوزش بــه بیمــار میباشــد .ســؤاالت بــر
اســاس طیــف لیکــرت  3گزینــهای از کامــ ً
ا رضایــت دارم (3
امتیــاز) ،تــا حــدودی رضایــت ( 2امتیــاز) و رضایــت نــدارم (1
امتیــاز) درجهبنــدی و تنظیــم شــده اســت.

تهیــه شــده بــود نیــز اســتفاده گردیــد؛ همچنيــن جهــت تعیین
اعتبــار علمــی ابــزار از روش اعتبــار محتــوا اســتفاده شــد؛ بــه
ایــنصــورت کــه پــس از تدویــن ابــزار ،بــه ده نفــر از همــکاران
خبــرۀ پرســتاری در بیمارســتان از جملــه مدیــر پرســتاری و
ســوپروایزرها بــرای نظرخواهــی ارائــه و پــس از دریافــت ،نظــر
آنــان اعمــال گردیــد .جهــت تعییــن اعتمــاد علمــی ابــزار بــا
اســتفاده از  20پرسشــنامه از ضریــب آلفــا کرونبــاخ اســتفاده
گردیــد کــه نتیجــۀ آن  0/95بــود.

مقــاله پـــــژوهشي

نتایــج ســطوح رضایتمنــدی از کیفیــت آمــوزش بــه بیمار نشــان
میدهــد بیشــترین درصــد ( )%92/2رضایتمنــدی بیمــاران
از کیفیــت آمــوزش بیمــار در ســطح بــاال و کمتریــن درصــد
( )%1/2در ســطح پاییــن قــرار دارد کــه در جدول  2آمده اســت.
جــدول  -2توزیــع فراوانــی مطلــق و نســبی بیمــاران بســتری مــورد
مطالعــۀ بیمارســتان فــوق تخصصــی خاتماالنبیــاء (ص) بــر حســب ســطوح
رضایتمنــدی از کیفیــت آمــوزش بــه بیمــار ســال .1394

آمــوزش بــه بیمــار دارای اثــرات بســیاری اســت از جملــه
میتــوان بــه افزایــش رضایــت مددجــو ،بهبــود کیفیــت
زندگــی ،کاهــش عــوارض بیمــاری ،کاهــش هزینههــای
درمانــی و کاهــش پذیــرش مجــدد در بیمارســتان اشــاره نمود.
یافتههــای مطالعــۀ حاضــر نشــان داد کــه در خصــوص پاســخ
بــه ســؤال “ 1رضایتمنــدی بیمــار از نحــوۀ برقــراری ارتبــاط
در زمــان ارائــۀ آمــوزش” بیشــترین پاســخ در ســطح رضایــت
بــاال بــوده اســت Fllowfield .و  Jenkinsنیــز بــر ایــن عقیــده
تأكيــد دارنــد كــه ارتبــاط مؤثــر و مفیــد پرســتار بــا بیمــار
موجــب ســطح بهبــودی ،کنتــرل درد و تبعیــت از رژیمهــای
درمانــی و ارتقــاء عملکــرد روحــی و روانــی بیمــار میگــردد
( .)12کميســیون مشــترک اعتباربخشــی مؤسســات مراقبــت
از ســامت دریافتنــد :ارتبــاط ضعیــف میتوانــد روی ایمنــی
بیمــار و رضایتمنــدی از کیفیــت مراقبتها تأثیــر گذارد (.)13
نتایــج تحقیــق همــدان منصــور و همــکاران “رضایتمنــدی
بیمــاران از شایســتگی پرســتاران” در مهارتهــای ارتباطــی
در بخــش  2و  15پرسشــنامه نشــان داد؛ درمــان بیمــاران بــا
احتــرام انجــام ميشــود؛ همچنیــن کادر پرســتاری ،بیمــاران
را بــا احتــرام درمــان میکننــد و در بخــش  5بــه بیمــاران
توجــه میشــود و بخــش  14وقــت کافــی بــرای بیمــار صــرف
میگــردد میانگیــن باالیــی کســب شــده اســت (.)13
طاهــری و همــکاران در تحقیــق خــود مبنــی بــر اهمیــت
آمــوزش بــه بیمــار از دیــدگاه دانشــجویان پرســتاری دریافتنــد
 %39/1دانشــجویان بــا ارتبــاط مؤثــر پرســتار بــا بیمــار در
امــر آمــوزش کامــ ً
ا موافــق بودنــد و  %56از دانشــجویان
معتقــد بودنــد کــه آمــوزش بــه بیمــار بــر کیفیــت مراقبــت
میافزایــد ( .)14نتیجــۀ ســؤال  2تحقیــق حاضــر “توضیــح
کافــی در خصــوص مطالــب آموزشــی داده میشــود” نشــان
داد بیشــترین رضایتمنــدی در ســطح بــاال بــوده اســت .نتایــج
تحقیــق همــدان منصــور و همــکاران نیــز همیــن امــر را نشــان
داد ،بــه طــوری کــه بخــش  ،7ارائــۀ اطالعــات بــه بیمــار هــر
چقــدر کــه بخواهــد و بخــش  ،10تشــویق بیمــار بــه ســؤال
کــردن از میانگیــن باالیــی برخــوردار بــود .)13( .درحالیکــه
نتیجــۀ تحقیــق امیــدواري و همــکاران در خصــوص میــزان
رضایتمنــدی بیمــاران از اورژانسهــای بیمارســتانهای
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،عکــس آن میباشــد بــه
طــوری کــه در مــورد بخــش توضیــح پرســتاران در مــورد
اقدامــات مــورد لــزوم ،بیشــترین درصــد رضایــت در ســطح
کمــی ( )%29/9و اصــ ً
ا رضایــت نــدارم ( )%22/2و کمتریــن
درصــد رضایتمنــدی ( )%0بــه خیلــی رضایــت دارم مربــوط
میشــود (.)15
اکثــر بیمــاران مــورد مطالعــه بــه ســؤال “ 3قابــل درک و فهــم
بــودن مطالــب آموزشــی” و ســؤال “ 4مفیــد و قابــل اســتفاده
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یافتههــای مطالعــه در رابطــه بــا نحــوۀ پاســخگویی بــه
ســؤاالت رضایتمنــدی از کیفیــت آمــوزش بیمــار بیانگــر آن
اســت کــه بیشــترین درصــد پاســخ بــه ســؤاالت رضایتمنــدی
از آمــوزش بیمــار در تمامــی هشــت ســؤال مطــرح شــده از
جملــه ســؤال اول “رضایتمنــدی بیمــار از نحــوۀ برقــراری
ارتبــاط در زمــان ارائــۀ آمــوزش” ( ،)%90/4ســؤال دوم
“توضیــح کافــی در خصــوص مطالــب آموزشــی” (،)%86/1
ســؤال ســوم “قابــل درک و فهــم بــودن مطالــب آموزشــی”
( ،)%86/6ســؤال چهــارم “مفیــد و قابــل اســتفاده بــودن
مطالــب آموزشــی” ( ،)%87/4ســؤال پنجــم “در اختیــار
گــذاردن جزوه/دفترچــۀ آموزشــی هنــگام ترخیــص”
( ،)%90/5ســؤال ششــم “دادن فرصــت پرســش و پاســخگویی
در خصــوص مطالــب آموزشــی” ( ،)%85/9ســؤال هفتــم
“حضــور یکــی از همراهــان زمــان آمــوزش بــه بیمــار”
( )%86/8و ســؤال هشــتم “در مجمــوع رضایتمنــدی بیمــار از
طــرح آمــوزش بــه بیمــار” ( )%89/6در ســطح کامـ ً
ا رضایــت
دارم بــود .بهخصــوص دو بخــش نحــوۀ برقــراری ارتبــاط
پرســتار بــا بیمــار و در اختیــار گــذاردن جــزوۀ آموزشــی بــه
بیمــاران تعلــق داشــت.

بحث و نتیجهگیری
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مــورد مطالعــه نشــان داد بیشــترین درصــد ( )%59/2بیمــاران
مــورد مطالعــه زن بودنــد و ســن بیــش از نیمــی ( )%54/9از
بیمــاران بیــش از  50ســال و کمتریــن درصــد ( )%11/7زیــر
 29ســال ســن بــود .بیمــاران بــا مــدرک دیپلــم ( )%30/5و
کاردانــی ،کارشناســی و باالتــر ( )%30/6بــه ترتیــب بیشــترین
درصــد را در شــاخص توصیفــی ســطح تحصیــات دارا بودنــد.
در خصــوص شــاخص بخــش بســتری بیشــترین درصــد
( )%39/1بیمــاران متعلــق بــه بخشهــای جراحــی زنانــه و
کمتریــن درصــد ( )%8/1مربــوط بــه بخــش زنــان و زایمــان
بــود کــه در جــدول  1نشــان داده شــده اســت.

دوره سوم ،شماره سوم ،ضمیمه اول .تابستان 1394

دوره سوم ،شماره سوم ،ضمیمه اول .تابستان 1394

نتایــج پژوهــش نشــان داد بیمــاران از کیفیــت آمــوزش بــه
بیمــار رضایــت باالیــی داشــتند ،نظــر بــه اینکــه آمــوزش
بــه بیمــار الزمــۀ مراقبــت پرســتاری میباشــد و ســنجش
رضایتمنــدی بیمــاران یکــی از شــخصهای کیفیــت خدمــات
محســوب میگــردد لــذا پیشــنهاد میشــود در ســایر
بیمارســتانها نیــز کــه بــه امــر آمــوزش بیمــاران میپردازنــد
مشــابه ایــن طــرح را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد تــا بــه
نقــاط قابــل بهبــود خــود دســت یابنــد.

نتیجــۀ ســؤال “ 7حضــور یکــی از همراهــان ،زمــان آمــوزش
بــه بیمــار” و نتیجــۀ ســؤال “ 8در مجمــوع رضایتمنــدی شــما
از طــرح آمــوزش بــه بیمــار چقــدر اســت؟” در ســطح رضایــت
بــاال بــود درحالیکــه نتایــج یافتههــای پژوهــش پیــروی
و همــکاران عکــس آن را نشــان داد بــه طــوری کــه در بعــد
آمــوزش بــه بیمــار در همــۀ بخشهــا میــزان رضایــت بیمــاران
در حــد متوســط بــود (.)6

تشکر و قدردانی

نتایــج یافتههــای مهــدی پــور رابــری و همــکاران نشــان داد
میانگیــن نمــرۀ رضایــت بیمــاران از آمــوزش بیمــار قبــل از
انجــام مداخلــه (آمــوزش بــه پرســتاران در خصــوص آمــوزش
بیمــار) پاییــن ( )18/5 ± 0/61و بعــد از مداخلــه (0/56
 )23/5 ±افزایــش یافتــه اســت ( .)9درحالیکــه تحقیــق
جوالیــی نشــان داد بیشــترین رضایتمنــدی بیمــاران در حــال

بدیــن وســیله از مدیریــت محتــرم بیمارســتان کــه اجــازۀ انجــام
پژوهــش را دادهانــد و کلیــۀ سرپرســتاران محتــرم بخشهــای
مربوطــه کــه در امــر ایــن پژوهــش همــکاری نمودهانــد
سپاســگزاری میگــردد .همچنیــن از کلیــۀ بیمــاران گرامــی کــه
بــا صــرف وقــت خــود اقــدام بــه تکمیــل پرسشــنامه نمودهانــد
قدردانــی میگــردد.
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نتیجــۀ ســؤال “ 5در اختیــار گــذاردن جزوه/دفترچــۀ آموزشــی
هنــگام ترخیــص” باالتریــن رضایــت را داشــتند .نتیجــۀ تحقیق
 Tzengو ( Ketefianبــه نقــل از جعفــر جــال و همــكاران)
مبنــی بــر ارتبــاط رضایــت شــغلی پرســتاران و رضایــت بیماران
در تایــوان نشــان داد تمامــی معیارهــای بیمــار بجــز آمــوزش
قبــل از ترخیــص بــا حداقــل یکــی از عوامــل پرســتاران بــرای
رضایــت شــغلی ارتبــاط معن ـيدار آمــاری داشــت ( .)4ســؤال
“ 6دادن فرصــت پرســش و پاســخگویی در خصــوص مطالــب
آموزشــی” بیشــترین رضایــت را داشــتند کــه بــا نتیجــۀ تحقیق
همــدان منصــور و آيمــان بخــش  10تشــویق بیمــار بــه ســؤال
کــردن همخوانــی دارد ( .)13درحالیکــه صیــدی و همــکاران
در تحقیــق خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند بیشــترین نارضایتــی
بیمــاران از پرســتاران مربــوط بــه عــدم تخصیــص و وقــت کافــی
بهمنظــور دادن اطالعــات در مــورد برنامــه و رونــد درمانــی و
فرايندهــاي 2در حــال انجــام اســت (.)16

نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد ارتبــاط معن ـيدار آمــاری
بیــن متغییرهــای جنــس ،ســن و تحصیــات بــا رضایتمنــدی
بیمــاران از کیفیــت آمــوزش بــه بیمــار وجــود نداشــت .ایــن
یافتههــا بــا مطالعــۀ جوالیــی و همــکاران ( )17همخوانــي
دارد .دلیــل عــدم ارتبــاط ،شــاید ســطح رضایــت بــاال در هــر
دو جنــس و در تمامــی ســنین و در کلیــۀ ســطح تحصیــات
باشــد .در حالــی نتایــج آزمــون آمــاری بیــن متغیــر بخــش
بســتری بــا رضایتمنــدی بیمــاران از کیفیــت آمــوزش بــه
بیمــار ارتبــاط معنـيدار نشــان داد و از بیــن بخشهــا؛ بخــش
زنــان و زایمــان صــد درصــد راضــی بودنــد .ایــن یافتههــا
مخالــف بــا تحقیــق پیــروی و همــکاران میباشــد (.)6

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.3.3.25

بــودن مطالــب” پاســخ کامــ ً
ا رضایــت دارم دادنــد .نتیجــۀ
تحقیــق همــدان منصــور و همكاران بخــش  9اطمینــان از اینکه
بیمــار همــه چیــز را فهمیــده اســت در همیــن راســتا بــود (.)13

ترخیــص از بعــد آمــوزش بــه بیمــار در ســطح ناراضــی و فقــط
 %2/3رضایــت کامــل داشــتند ( .)17در مطالعــۀ حاجــی نــژاد و
همــکاران نیــز بیمــاران ،بــه بعــد آمــوزش بــه بیمــار کمتریــن
نمــرۀ رضایتمنــدی را داده بودنــد (.)18
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