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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 

by patients hospitalized in obstetrics and gynecology department. Conclusion: The data 

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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ه چــــــــكيد

کلید واژه ها:
1. آموزش بیمار به عنوان موضوع

2. رضایت بیمار 
3. مراقبت پرستاري

نیاز  پرستاران مي باشد که  و مسئولیت  هاي مستقل  نقش هاي مهم  از  یكي  بیمار  آموزش  مقدمه: 
به توجه ویژه دارد. رضایتمندي بیمار یكی از معیارهای مهم در تعیین کیفیت مراقبت های بهداشتی 
است. در میان عناصر مختلف، آموزش بیمار نقش بسیار مهمی در رضایتمندي بیمار ایفاء می کند. این 
مطالعه به منظور تعیین رضایتمندي بیمار از کیفیت آموزش بیمار در بیمارستان خاتم االنبیاء انجام شد. 
مواد و روش ها: این پژوهش یك مطالعۀ توصیفي -مقطعي مي باشد که 595 بیمار از همۀ بخش ها 
گرد آوري  ابزار  انتخاب شدند.  در سال 1394  خاتم االنبیاء  بیمارستان  در  درمانگاه (  و  اورژانس  )بجز 
داده ها پرسشنامۀ رضایت بیماران از کیفیت آموزش بیمار بود و آنالیز داده ها از طریق آمار توصیفي و 
استنباطي از قبیل کاي اسكوئر پیرسون انجام شد. يافته ها: بیشتر بیماران )92/2%( سطح 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 این وجود یك همبستگی مثبت بین بخش هایي که بیماران 
بستری بودند و رضایتمندي بیمار مشاهده شد. باالترین سطح رضایتمندي )100%( توسط بیماران 
بستری شده در بخش زنان و زایمان گزارش شد. نتيجه گيري: داده ها نشان دادند که رضایتمندي 
بیمار از کیفیت آموزش بیمار ممكن است یك شاخص با ارزش براي تعیین کیفیت خدمات در میان 

بخش هاي مختلف در یك بیمارستان باشد.
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مقدمه
یكــی از شــاخص های اثربخشــی کیفیــت خدمــات و مراقبت هــا 
در اســتاندارد اعتباربخشــی بیمارســتانی، رضایتمنــدی بیمــاران 
می باشــد )6-1(. رضایــت بیمــار از مراقبت هــای پرســتاری 
سیســتم  اثربخشــی  و  کیفیــت  مهــم  شــاخص  به عنــوان 
مراقبــت ســامت محســوب می شــود؛ همچنیــن رضایتمنــدی 
بیمــار شــاخصی بــراي اندازه گیــری موفقیــت پزشــكان و 
بیمارســتان ها می باشــد )7(. بیمارســتان ها بــه نشــان دادن 
کیفیــت مراقبت هــا نیازمنــد و عاقه منــد مي باشــند لــذا 
ســعی در ارتقــاء خــود داشــته تــا در جــو رقابــت باقــي بماننــد. 
در صورتــي کــه رضایــت بیمــاران جلــب نشــود مدیریــت 
بیمارســتان از طریــق نامــه، ابــراز شــكایت و نمره دهــی پاییــن 
بــه رضایتمنــدی بــه ایــن مســئله پــی مي برنــد و بــه ایــن دلیــل 
ــت  ــرپایی از اهمی ــتری و س ــم از بس ــاران اع ــدی بیم رضایتمن

ــت )8(.  ــوردار اس ــی برخ باالی
رضایتمنــدی بیمــار تحــت تأثیــر عوامــل مختلفــی از جملــه نوع 
ــه  ــده ب ــه ش ــای ارائ ــن آموزش ه ــت و همچنی ــت مراقب و کیفی
ــت  ــاد مراقب ــی از ابع ــار یك ــه بیم ــوزش ب ــرار دارد. آم ــار ق بیم
بیمــار محســوب می شــود. تحقیقــات زیــادی نشــان داده  اســت 
ــت و  ــت مراقب ــاء کیفی ــد در ارتق ــار می توان ــوزش بیم ــه آم ک
ــان، افزایــش تبعیــت بیمــاران از  رضایــت پرســتاران و مددجوی
برنامــۀ درمانــی، افزایــش اســتقال مددجــو و کاهــش اضطــراب 
تأثیــر داشــته باشــد )6(. آمــوزش بیمــار باعــث افزایــش ســطح 
ــی  ــت زندگ ــش کیفی ــب افزای ــت موج ــدی و در نهای رضایتمن
می شــود )9(. طلوعــی و همــكاران گــزارش کرده انــد مطالعــات 
ــوزش  ــرف آم ــه ص ــك دالری ک ــر ی ــا ه ــت ب ــان داده اس نش
ــا  ــا 4 دالر در هزینه ه ــزان 3 ت ــه می ــود ب ــاران می ش ــه بیم ب
ــر  ــر مطالعــات بیانگ ــج اکث ــود )10(. نتای ــی می ش صرفه جوی
ــۀ  ــا ارائ ایــن اســت کــه کمتریــن میــزان رضایــت در ارتبــاط ب

ــد. )6(. ــوزش می باش ــات و آم اطاع

مرکوریــس و همــكاران در ســال 2004 در مطالعــۀ خــود 
گــزارش کرده انــد: درحالی کــه بیمــاران اظهــار داشــته اند 
اکثــر پرســتاران از صفــات اخاقــی برخوردار هســتند امــا معتقد 
ــاران را  ــه بیم ــوزش ب ــات و آم ــۀ اطاع ــتاران ارائ ــد پرس بودن
به عنــوان بخشــی از وظایــف خــود بــه حســاب نمی آورنــد )بــه 
نقــل از پیــروی و همــكاران(-)6(. نتایــج مطالعــۀ لئــو و وانــگ 
ــاط  ــاد ارتب ــتری در ابع ــت بیش ــاران رضای ــد بیم ــان می ده نش
ــه و  ــه انجــام وظیف ــار و احســاس مســئولیت نســبت ب ــا بیم ب

ــد )11(.  ــار دارن ــه بیم ــوزش ب ــری از آم ــت کمت رضای

تمامــی بیمــاران حــق دارنــد در مــورد حفــظ ســامت و 
پیشــگیری از بیماری هــا و ارتقــاء ســامت خــود آمــوزش ببیننــد. 
پرســتاران نقــش ارزنــده ای را در آمــوزش بــه بیمــاران بــر عهــده 
ــت از  ــار در مراقب ــی بیم ــش توانای ــوزش موجــب افزای ــد. آم دارن
خــود مي گــردد و در نتیجــه ســامت وی ارتقــاء مي یابــد و 
مراقبت هــای  آمــوزش  مي شــود.  پیشــگیری  بیماری هــا  از 
ــت از  ــود مراقب ــار، بهب ــتقال بیم ــش اس ــث افزای ــتی باع بهداش

ــروز  ــت، تســكین اضطــراب، کاهــش ب ــان از مراقب خــود، اطمین
بیمــاری و کاهــش بازگشــت بیمــار بــه بیمارســتان می شــود )9(.

نظــر بــه اینكــه واحــد آمــوزش بــه بیمــار بــه  طــور رســمی از 
ســال 1389 در بیمارســتان خاتم االنبیــاء شــروع بــه کار نمــوده 
اســت و تاکنــون اقــدام بــه تهیــۀ جــزوات آمــوزش بیمــار و چاپ 
ــۀ بیماری هــای شــایع مراجعــه  کتابچه هــاي آموزشــی در زمین
ــداف  ــتای اه ــت و در راس ــوده اس ــتان نم ــه بیمارس ــده ب کنن
اعتباربخشــی، آمــوزش بیمــار در ســه مرحلــۀ بــدو پذیــرش، در 
ــه مي شــود و  ــه بیمــار ارائ هنــگام بســتری و زمــان ترخیــص ب
ــزل،  ــود در من ــت از خ ــورد مراقب ــی در م ــب آموزش ــك مطل ی
ــرار داده  توســط پرســتار مســئول بیمــار در اختیــار بیمــاران ق
می شــود لــذا محققیــن بــر آن شــدند تــا پژوهشــی در خصــوص 
ــار  ــه بیم ــوزش ب ــت آم ــاران از کیفی ــدی بیم ــن رضایتمن تعیی

انجــام دهنــد تــا از کیفیــت کار خــود بیشــتر آگاه شــوند.
مواد و روش ها

ــد  ــی می باش ــی -مقطع ــۀ توصیف ــك مطالع ــش ی ــن پژوه ای
ــف  ــای مختل ــتری در بخش ه ــاران بس ــدی بیم ــه رضایتمن ک
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــران را م ــاء )ص( ته ــتان خاتم االنبی بیمارس
داده اســت. واحدهــای مــورد پژوهــش، کلیــۀ بیمــاران بســتری 
ــك  ــه در ی ــوده ک ــژه ب ــی و وی ــی -جراح ــای داخل در بخش ه
مقطــع زمانــی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد کــه حجــم آن برابــر 
600 نفــر بــود کــه 5 پرسشــنامه بــه علت نقــص، مورد اســتفاده 
ــد. ــر ش ــه 595 نف ــم نمون ــوع حج ــت و در مجم ــرار نگرف ق

ــا  ــه ب ــم نمون ــن حج ــت تعیی ــه: جه ــم نمون ــول حج فرم
مشــورت اســتاد محتــرم آمــار از فرمــول حجــم نمونــۀ ذیــل و 
بــر اســاس یكــی از بخش هــای رضایتمنــدی در مطالعــۀ مشــابه 
ــود  ــه بیمــار 48/6% ب ــوزش ب ــت از آم ــزان رضای ــه می ــی ک قبل
ــن شــد و از 600  ــر 589 تعیی ــد و حجمــی براب اســتفاده گردی
ــه علــت  پرسشــنامه توزیــع شــده بیــن بیمــاران 5 مــورد آن ب

ــرار گرفــت. نقــص خــارج و 595 مــورد آنالیــز ق

روش نمونه گیری
روش نمونه گیــری بــه  صــورت 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 بــه  طــور 
ــان قــرار  تصادفــی انتخــاب شــدند و پرسشــنامه در اختیــار آن

گرفــت و در همــان زمــان پــس از تكمیــل دریافــت شــد.
معیــار ورود واحدهــای مــورد مطالعــه بــه پژوهــش شــامل کلیــۀ 
بیمــاران و یــا والدینــی بودنــد کــه راضــی بــه پاســخگویی بــه 
ــز  ــه نی ــار خــروج از مطالع ــد و معی ســؤاالت پرسشــنامه بوده ان
ــرکت در  ــه ش ــل ب ــه تمای ــود ک ــی می ش ــدۀ بیماران در برگیرن

پژوهــش نداشــتند.
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ابــزار گــردآوری داده هــا، پرسشــنامه و روش گــردآوری داده هــا، 
بی ســواد  بیمــاران  بــرای  و  می باشــد  گزارش دهــی  خــود 
پرسشــنامه توســط یكــی از پژوهشــگران خوانــده شــد و 
پاســخ ها در پرسشــنامه درج گردیــد. داده هــا از 12 بخــش 
داخلــی -جراحــی، دو بخــش دی کلینیــك و بخش هــای ویــژه، 
زنــان و مامایــی )بجــز اورژانــس و درمانــگاه )OPD)1 جمــع آوری 
گردیــد. پرسشــنامۀ مذبــور حــاوی دو بخــش بــوده کــه بخــش 
ــاران  ــردی بیم ــخصات ف ــه مش ــوط ب ــؤال مرب ــامل 4 س اول ش
ــتری  ــش بس ــات، بخ ــطح تحصی ــس، س ــن، جن ــه س از جمل
ــدی از  ــه 1- رضایتمن ــؤال از جمل ــامل 8 س ــش دوم ش و بخ
ــه بیمــار 2-  نحــوۀ برقــراری ارتبــاط در زمــان ارائــۀ آمــوزش ب
ــل درک  ــب آموزشــی 3- قاب ــی در خصــوص مطال ــح کاف توضی
ــتفاده  ــل اس ــد و قاب ــی 4- مفی ــب آموزش ــودن مطال ــم ب و فه
بــودن مطالــب آموزشــی 5- در اختیــار گــذاردن جــزوه/

دفترچــه آموزشــی هنــگام ترخیــص 6- دادن فرصــت پرســش و 
پاســخگویی در خصــوص مطالــب آمــوزش 7- حضــور یكــی از 
همراهــان زمــان آمــوزش بــه بیمــار 8- در مجمــوع رضایتمندی 
ــر  ــؤاالت ب ــد. س ــار می باش ــه بیم ــوزش ب ــرح آم ــار از ط بیم
ــت دارم )3  ــًا رضای ــه ای از کام ــرت 3 گزین ــف لیك اســاس طی
امتیــاز(، تــا حــدودی رضایــت )2 امتیــاز( و رضایــت نــدارم )1 

ــت. ــده اس ــم ش ــدی و تنظی ــاز( درجه بن امتی
ــزار مــورد مطالعــه، پرسشــنامۀ پژوهشــگر ســاخته می باشــد  اب
ــراي  ــال 1390 ب ــه در س ــز ک ــابه نی ــنامۀ مش ــك پرسش و از ی
ــاء  ــتان خاتم االنبی ــاران در بیمارس ــدی بیم ــنجش رضایتمن س

تهیــه شــده بــود نیــز اســتفاده گردیــد؛ همچنیــن جهــت تعیین 
ــه  ــزار از روش اعتبــار محتــوا اســتفاده شــد؛ ب اعتبــار علمــی اب
ایــن  صــورت کــه پــس از تدویــن ابــزار، بــه ده نفــر از همــكاران 
ــتاری و  ــر پرس ــه مدی ــتان از جمل ــتاری در بیمارس ــرۀ پرس خب
ســوپروایزرها بــرای نظرخواهــی ارائــه و پــس از دریافــت، نظــر 
ــا  ــزار ب ــن اعتمــاد علمــی اب ــد. جهــت تعیی ــان اعمــال گردی آن
ــتفاده  ــاخ اس ــا کرونب ــب آلف ــتفاده از 20 پرسشــنامه از ضری اس

ــود. گردیــد کــه نتیجــۀ آن 0/95 ب

تجزيه و تحلیل داده ها

ســؤاالت بــر اســاس طیــف لیكــرت 3 گزینــه ای از کامــًا 
ــاز( و  ــت )2 امتی ــدودی رضای ــا ح ــاز(، ت ــت دارم )3 امتی رضای
رضایــت نــدارم )1 امتیــاز( درجه بنــدی و تنظیــم شــده اســت. 
ــوزش  ــت آم ــار از کیفی ــدی بیم ــطوح رضایتمن ــدی س طبقه بن
بیمــار بــه ترتیــب رضایــت پاییــن: کمتــر از 6-0 امتیــاز، رضایت 
متوســط: 11-7 امتیــاز و رضایــت بــاال 16-12 امتیــاز محاســبه 
ــش 18  ــزار SPSS ویرای ــتفاده از نرم اف ــا اس ــا ب ــد. داده ه گردی
ــق و نســبی و  ــی مطل ــع فراوان ــه توزی ــی از جمل ــار توصیف و آم
آمــار اســتنباطی )مجــذور کای( ضریــب پیرســون مــورد تجزیــه 
ــورت  ــه  ص ــا ب ــش داده ه ــوۀ نمای ــت. نح ــرار گرف ــل ق و تحلی

ــد. ــبی می باش ــق و نس ــی مطل ــع فراوان ــاي توزی جدول ه

يافته ها

نتایــج یافته هــا در خصــوص مشــخصات فــردی واحدهــای 

1 Outpatient department

جدول 1- توزیع فراوانی مطلق و نسبی بیماران بر حسب مشخصات جمعیت شناختي و بخش بستری.
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مــورد مطالعــه نشــان داد بیشــترین درصــد )59/2%( بیمــاران 
ــد و ســن بیــش از نیمــی )54/9%( از  ــه زن بودن ــورد مطالع م
ــر  بیمــاران بیــش از 50 ســال و کمتریــن درصــد )11/7%( زی
ــم )30/5%( و  ــدرک دیپل ــا م ــاران ب ــود. بیم ــن ب ــال س 29 س
کاردانــی، کارشناســی و باالتــر )30/6%( بــه ترتیــب بیشــترین 
درصــد را در شــاخص توصیفــی ســطح تحصیــات دارا بودنــد. 
در خصــوص شــاخص بخــش بســتری بیشــترین درصــد 
ــه و  ــی زنان ــای جراح ــه بخش ه ــق ب ــاران متعل )39/1%( بیم
ــان  ــان و زایم ــه بخــش زن ــوط ب ــن درصــد )8/1%( مرب کمتری

بــود کــه در جــدول 1 نشــان داده شــده اســت.
یافته هــای مطالعــه در رابطــه بــا نحــوۀ پاســخگویی بــه 
ــوزش بیمــار بیانگــر آن  ســؤاالت رضایتمنــدی از کیفیــت آم
اســت کــه بیشــترین درصــد پاســخ بــه ســؤاالت رضایتمنــدی 
ــوزش بیمــار در تمامــی هشــت ســؤال مطــرح شــده از  از آم
ــراری  ــوۀ برق ــار از نح ــدی بیم ــؤال اول “رضایتمن ــه س جمل
ارتبــاط در زمــان ارائــۀ آمــوزش” )90/4%(، ســؤال دوم 
ــی” )%86/1(،  ــب آموزش ــوص مطال ــی در خص ــح کاف “توضی
ــب آموزشــی”  ــودن مطال ــل درک و فهــم ب ســؤال ســوم “قاب
ــودن  ــتفاده ب ــل اس ــد و قاب ــارم “مفی ــؤال چه )86/6%(، س
مطالــب آموزشــی” )87/4%(، ســؤال پنجــم “در اختیــار 
ترخیــص”  هنــگام  آموزشــی  جزوه/دفترچــۀ  گــذاردن 
)90/5%(، ســؤال ششــم “دادن فرصــت پرســش و پاســخگویی 
در خصــوص مطالــب آموزشــی” )85/9%(، ســؤال هفتــم 
“حضــور یكــی از همراهــان زمــان آمــوزش بــه بیمــار” 
)86/8%( و ســؤال هشــتم “در مجمــوع رضایتمنــدی بیمــار از 
طــرح آمــوزش بــه بیمــار” )89/6%( در ســطح کامــًا رضایــت 
دارم بــود. به خصــوص دو بخــش نحــوۀ برقــراری ارتبــاط 
پرســتار بــا بیمــار و در اختیــار گــذاردن جــزوۀ آموزشــی بــه 

ــت. ــق داش ــاران تعل بیم
نتایــج ســطوح رضایتمنــدی از کیفیــت آمــوزش بــه بیمار نشــان 
می دهــد بیشــترین درصــد )92/2%( رضایتمنــدی بیمــاران 
ــد  ــن درص ــاال و کمتری ــطح ب ــار در س ــوزش بیم ــت آم از کیفی
)1/2%( در ســطح پاییــن قــرار دارد کــه در جدول 2 آمده اســت. 

بحث و نتیجه گیری
ــه  ــت از جمل ــیاری اس ــرات بس ــار دارای اث ــه بیم ــوزش ب آم
می تــوان بــه افزایــش رضایــت مددجــو، بهبــود کیفیــت 
زندگــی، کاهــش عــوارض بیمــاری، کاهــش هزینه هــای 
درمانــی و کاهــش پذیــرش مجــدد در بیمارســتان اشــاره نمود.

یافته هــای مطالعــۀ حاضــر نشــان داد کــه در خصــوص پاســخ 
بــه ســؤال 1 “رضایتمنــدی بیمــار از نحــوۀ برقــراری ارتبــاط 
در زمــان ارائــۀ آمــوزش” بیشــترین پاســخ در ســطح رضایــت 
بــاال بــوده اســت. Fllowfield و Jenkins نیــز بــر ایــن عقیــده  
ــا بیمــار  ــر و مفیــد پرســتار ب ــد کــه ارتبــاط مؤث تأکیــد دارن
موجــب ســطح بهبــودی، کنتــرل درد و تبعیــت از رژیم هــای 
درمانــی و ارتقــاء عملكــرد روحــی و روانــی بیمــار می گــردد 
)12(. کمیســیون مشــترک اعتباربخشــی مؤسســات مراقبــت 
از ســامت دریافتنــد: ارتبــاط ضعیــف می توانــد روی ایمنــی 
بیمــار و رضایتمنــدی از کیفیــت مراقبت ها تأثیــر گذارد )13(.

ــدی  ــكاران “رضایتمن ــور و هم ــدان منص ــق هم ــج تحقی نتای
ــی  ــای ارتباط ــتاران” در مهارت ه ــتگی پرس ــاران از شایس بیم
در بخــش 2 و 15 پرسشــنامه نشــان داد؛ درمــان بیمــاران بــا 
ــاران  ــن کادر پرســتاری، بیم ــرام انجــام مي شــود؛ همچنی احت
ــاران  ــه بیم ــش 5 ب ــد و در بخ ــان می کنن ــرام درم ــا احت را ب
توجــه می شــود و بخــش 14 وقــت کافــی بــرای بیمــار صــرف 

ــت )13(.  ــده اس ــب ش ــی کس ــن باالی ــردد میانگی می گ
ــت  ــر اهمی ــی ب ــود مبن ــق خ ــكاران در تحقی ــری و هم طاه
آمــوزش بــه بیمــار از دیــدگاه دانشــجویان پرســتاری دریافتنــد 
ــار در  ــا بیم ــتار ب ــر پرس ــاط مؤث ــا ارتب ــجویان ب 39/1% دانش
امــر آمــوزش کامــًا موافــق بودنــد و 56% از دانشــجویان 
ــت  ــر کیفیــت مراقب ــه بیمــار ب ــوزش ب ــه آم ــد ک ــد بودن معتق
ــح  ــر “توضی ــق حاض ــؤال 2 تحقی ــۀ س ــد )14(. نتیج می افزای
ــان  ــود” نش ــی داده می ش ــب آموزش ــوص مطال ــی در خص کاف
داد بیشــترین رضایتمنــدی در ســطح بــاال بــوده اســت. نتایــج 
تحقیــق همــدان منصــور و همــكاران نیــز همیــن امــر را نشــان 
داد، بــه طــوری کــه بخــش 7، ارائــۀ اطاعــات بــه بیمــار هــر 
ــه ســؤال  چقــدر کــه بخواهــد و بخــش 10، تشــویق بیمــار ب
ــود. )13(. درحالی کــه  ــی برخــوردار ب کــردن از میانگیــن باالی
ــزان  ــوص می ــكاران در خص ــدواري و هم ــق امی ــۀ تحقی نتیج
بیمارســتان های  اورژانس هــای  از  بیمــاران  رضایتمنــدی 
ــه  ــد ب ــس آن می باش ــران، عك ــكی ته ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــورد  ــتاران در م ــح پرس ــش توضی ــورد بخ ــه در م ــوری ک ط
ــطح  ــت در س ــد رضای ــترین درص ــزوم، بیش ــورد ل ــات م اقدام
ــن  ــدارم )22/2%( و کمتری ــت ن ــًا رضای ــی )29/9%( و اص کم
ــوط  ــت دارم مرب ــی رضای ــه خیل ــدی )0%( ب ــد رضایتمن درص

.)15( می شــود 
اکثــر بیمــاران مــورد مطالعــه بــه ســؤال 3 “قابــل درک و فهــم 
بــودن مطالــب آموزشــی” و ســؤال 4 “مفیــد و قابــل اســتفاده 

جــدول 2- توزیــع فراوانــی مطلــق و نســبی بیمــاران بســتری مــورد 
ــطوح  ــب س ــر حس ــاء )ص( ب ــی خاتم االنبی ــوق تخصص ــتان ف ــۀ بیمارس مطالع

ــال 1394. ــار س ــه بیم ــوزش ب ــت آم ــدی از کیفی رضایتمن
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ــۀ  ــد. نتیج ــت دارم دادن ــًا رضای ــخ کام ــب” پاس ــودن مطال ب
تحقیــق همــدان منصــور و همكاران بخــش 9 اطمینــان از اینكه 
بیمــار همــه چیــز را فهمیــده اســت در همیــن راســتا بــود )13(. 
نتیجــۀ ســؤال 5 “در اختیــار گــذاردن جزوه/دفترچــۀ آموزشــی 
هنــگام ترخیــص” باالتریــن رضایــت را داشــتند. نتیجــۀ تحقیق 
ــكاران(  ــال و هم ــر ج ــل از جعف ــه نق Tzeng و Ketefian )ب
مبنــی بــر ارتبــاط رضایــت شــغلی پرســتاران و رضایــت بیماران 
ــوان نشــان داد تمامــی معیارهــای بیمــار بجــز آمــوزش  در تای
قبــل از ترخیــص بــا حداقــل یكــی از عوامــل پرســتاران بــرای 
ــاری داشــت )4(. ســؤال  ــي دار آم ــاط معن ــت شــغلی ارتب رضای
ــب  6 “دادن فرصــت پرســش و پاســخگویی در خصــوص مطال
آموزشــی” بیشــترین رضایــت را داشــتند کــه بــا نتیجــۀ تحقیق 
همــدان منصــور و آیمــان بخــش 10 تشــویق بیمــار بــه ســؤال 
ــكاران  ــدی و هم ــه صی ــی دارد )13(. درحالی ک ــردن همخوان ک
در تحقیــق خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند بیشــترین نارضایتــی 
بیمــاران از پرســتاران مربــوط بــه عــدم تخصیــص و وقــت کافــی 
ــی و  ــد درمان ــه و رون ــورد برنام ــات در م ــور دادن اطاع به منظ

فرایندهــاي2 در حــال انجــام اســت )16(. 
ــوزش  ــان آم ــان، زم ــی از همراه ــؤال 7 “حضــور یك نتیجــۀ س
بــه بیمــار” و نتیجــۀ ســؤال 8 “در مجمــوع رضایتمنــدی شــما 
از طــرح آمــوزش بــه بیمــار چقــدر اســت؟” در ســطح رضایــت 
بــاال بــود درحالی کــه نتایــج یافته هــای پژوهــش پیــروی 
ــد  ــه در بع ــوری ک ــه ط ــان داد ب ــس آن را نش ــكاران عك و هم
آمــوزش بــه بیمــار در همــۀ بخش هــا میــزان رضایــت بیمــاران 

ــود )6(. در حــد متوســط ب
ــری و همــكاران نشــان داد  ــور راب ــج یافته هــای مهــدی پ نتای
ــل از  ــار قب ــوزش بیم ــاران از آم ــت بیم ــرۀ رضای ــن نم میانگی
انجــام مداخلــه )آمــوزش بــه پرســتاران در خصــوص آمــوزش 
بیمــار( پاییــن )0/61 ± 18/5( و بعــد از مداخلــه )0/56 
± 23/5( افزایــش یافتــه اســت )9(. درحالی کــه تحقیــق 
جوالیــی نشــان داد بیشــترین رضایتمنــدی بیمــاران در حــال 

ترخیــص از بعــد آمــوزش بــه بیمــار در ســطح ناراضــی و فقــط 
2/3% رضایــت کامــل داشــتند )17(. در مطالعــۀ حاجــی نــژاد و 
همــكاران نیــز بیمــاران، بــه بعــد آمــوزش بــه بیمــار کمتریــن 

ــد )18(. ــدی را داده بودن ــرۀ رضایتمن نم
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد ارتبــاط معنــي دار آمــاری 
بیــن متغییرهــای جنــس، ســن و تحصیــات بــا رضایتمنــدی 
ــه بیمــار وجــود نداشــت. ایــن  بیمــاران از کیفیــت آمــوزش ب
ــي  ــكاران )17( هم خوان ــی و هم ــۀ جوالی ــا مطالع ــا ب یافته ه
دارد. دلیــل عــدم ارتبــاط، شــاید ســطح رضایــت بــاال در هــر 
دو جنــس و در تمامــی ســنین و در کلیــۀ ســطح تحصیــات 
ــش  ــر بخ ــن متغی ــاری بی ــون آم ــج آزم ــی نتای ــد. در حال باش
ــه  ــوزش ب ــت آم ــاران از کیفی ــدی بیم ــا رضایتمن ــتری ب بس
بیمــار ارتبــاط معنــي دار نشــان داد و از بیــن بخش هــا؛ بخــش 
ــا  ــن یافته ه ــد. ای ــی بودن ــد راض ــد درص ــان ص ــان و زایم زن

ــد )6(. ــكاران می باش ــروی و هم ــق پی ــا تحقی ــف ب مخال
ــه  ــوزش ب ــت آم ــاران از کیفی ــان داد بیم ــش نش ــج پژوه نتای
ــوزش  ــه آم ــه اینك ــر ب ــتند، نظ ــی داش ــت باالی ــار رضای بیم
ــنجش  ــد و س ــتاری می باش ــت پرس ــۀ مراقب ــار الزم ــه بیم ب
رضایتمنــدی بیمــاران یكــی از شــخص های کیفیــت خدمــات 
ســایر  در  می شــود  پیشــنهاد  لــذا  می گــردد  محســوب 
بیمارســتان ها نیــز کــه بــه امــر آمــوزش بیمــاران می پردازنــد 
مشــابه ایــن طــرح را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد تــا بــه 

ــد. ــود خــود دســت یابن ــل بهب ــاط قاب نق

تشکر و قدردانی

بدیــن وســیله از مدیریــت محتــرم بیمارســتان کــه اجــازۀ انجــام 
ــرم بخش هــای  ــۀ سرپرســتاران محت ــد و کلی پژوهــش را داده ان
مربوطــه کــه در امــر ایــن پژوهــش همــكاری نموده انــد 
سپاســگزاری می گــردد. همچنیــن از کلیــۀ بیمــاران گرامــی کــه 
بــا صــرف وقــت خــود اقــدام بــه تكمیــل پرسشــنامه نموده انــد 

ــردد. ــی می گ قدردان

2 Procedure
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