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 )نشریه پرستاري ایران( ایرانمركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي 
 62-70، 2992ماه  اسفند، 86، شماره 26دوره 

  

 

 رضایتمندی مادران از مراقبتهای پرستاری در بیمارستان کودکان
 

 

 2شُال شُببزی*                                   1سعیذ اصالن آببدی

 

 

 چکیده
ّذف ایي  هحغَب هی ؽَد.ثتْا در تیوارعتاى رضایت تیوار ٍ ٍالذیي اس هزاقثتْای پزعتاری رٍؽی تزای ارسیاتی کیفیت هزاقارسیاتی  ف: زمیىه يهد

 هغالقِ تقییي رضایت هادراى کَدکاى تغتزی در تیوارعتاى اس هزاقثتْای پزعتاری تَد. 

 در یزیگ ًوًَِ رٍػ تاًفز اس هادراًی کِ کَدکاى آًْا در تیوارعتاى کَدکاى تثزیش تغتزی تَدًذ،  168اس عزیق یک هغالقِ هقغقی تقذاد  ريش بررسی:

 Newcastle Satisfaction with Nursing Scalesیپزعتار یاس هزاقثتْا تیعٌجؼ رضا اطیّا تا هق دادُ ؽذًذ.ٍارد هغالقِ  دعتزط

(NSNS) دادُ ّا تا اعتفادُ اس آهار تَفیفی )تحلیل تَسیـ فزاٍاًی(، آسهَى ضزیة رگزعیَى، ضزیة ّوثغتگی پیزعَى، ٍ آسهَى  .ؽذًذ یجوـ آٍر

 تحلیل ؽذ.   11ًغخِ  SPSSتی در 

هَلفِ ّایی کِ کوتزیي عغح رضایت را داؽتٌذ، تتزتیة تِ هَلفِ ّای . تَد 77/74±65/18هیاًگیي رضایت کلی هادراى اس هزاقثتْای پزعتاری  یافته ها:

عزفت "ٍ  ،"دادًذًَؿ اعالفاتی کِ پزعتاراى تِ هادراى هی" ،"هیشاى کوک پزعتاراى در آرام کزدى ٍ اعویٌاى دادى تِ خاًَادُ ٍ خَیؾاًٍذاى تیوار"

تیؾتزیي  ،42/4± 81/0تا هیاًگیي  "کوک ٍ یاری پزعتاراى"هزتَط تَدًذ. هادراى اس  "ؽذًذحضَر پزعتاراى سهاًیکِ تَعظ هادراى فزاخَاًذُ هی

 یآهار ارتثاطکَدک  یتْثَد تیٍ ٍضق یتزجٌظ، عي، تقذاد دفقات تغ شیآًْا ٍ ً ؽغل ٍ التیتحق عغح عي، تا هادراى تیرضا رضایت را داؽتٌذ.

 ذیگزد هؾاّذُ یقَ ٍ نیهغتق دار،یهقٌ ارتثاط یپزعتار یهزاقثتْا تِ ًغثت آًاى ذگاُید تاهادراى  تیرضا يیت یٍل ؛(˃05/0P) ًذاد ًؾاى یداریهقٌ

(05/0p<  .) 

را  آًْا کَدکاى تغتزی اسافضای خاًَادُ تیواراى ٍ ارائِ اعالفات تِ ٍالذیي در خقَؿ هزاقثت اساّویت حوایت  پضٍّؼ ًتایج :کلی وتیجه گیری

 .  دّذهَرد تاکیذ قزار هی

 ، يالدیهکًدکرضایت، مراقبت پرستاری،  :کلید واژه ها

 
 26/9/92 تاریخ دریافت:

 6/12/92 تاریخ پذیزػ:

 

 

 

 

                                                           
 ، تبریس، ایرانداوشگبٌ علًم پسشکی تبریس ي فًق تخصص جراحی اطفبل، ، داوشکذٌ پسشکیاستبد 1

جراحی، داوشکذٌ پرستبری ي مبمبیی، داوشگبٌ علًم پسشکی تبریس،  -، گريٌ داخلیکبرشىبس ارشذ پرستبری، داوشجًی دکتری تخصصی پرستبری 2

Email: ladyoflamp48@yahoo.com             04114441440 شمبرٌ تمبس:      )*مًلف مسئًل(تبریس، ایران 
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 2936ماه  اسفند/ 28/ شماره 62دوره                                                                                    نشریه پرستاری ایران

 مقدمه  

رضایت افضای خااًَادُ تیوااراى، تقااهالت هغلاَب تاا      

خاًَادُ ّا هزاقثیي تْذاؽتی را کِ تذًثال تزآٍردى ًیاسّای 

. هغالقات هتقذدی، ارتثاط تایي  (1)ّغتٌذ، افشایؼ هی دّذ

رضایت تیواراى ٍ ًحَُ ًگزػ ٍ رفتارّای تْذاؽتی آًااى  

دُ اًاذ، عاَری کاِ تایي رضاایتوٌذی تیواار ٍ       را ًؾاى دا

فاکتَر ّای تقْذ تیوار در هقزف دارٍ ّای تجَیش ؽاذُ،  

اداهِ هزاجقِ تیوار در سهاًْای هٌؾَر ؽذُ، تَافق تیوار تز 

رٍی اًجام افوال درهاًی السم، افشایؼ تقْذ تِ ارتثاط تیي 

ٍ کااّؼ   پشؽک، کاّؼ احتوال تقاَی  پشؽاک  -ارتیو

 . (2-4)تثاط هغتقیوی ٍجَد داردؽکایت ار احتوال

تزی ٍ تقٌاَاى هؾا   اىاهزٍسُ تاکیذ سیادی تاز تلقای تیواار   

 ِ ٍ ّاز عااسهاًی کاِ     (4-7)جلة رضایت آًاى ٍجَد داؽات

ارائِ دٌّذُ خذهت تِ هزدم اعت، هی تایغت تغاَر دائان   

ًؾزات هؾتزیاى خَد را تقَرت تاس خَرد داؽتِ تاؽذ تاا  

ًقااایـ آًْااا هؾااخـ ؽااذُ، تزًاهااِ ّااای السم تاازای   

افالحات تز اعاط ایاي ًؾازات تاذٍیي گازدد. تذعات      

 ق ارسیاتی رضایت تیواراى ًِ تٌْاا آٍردى اعالفات اس عزی

اًجام اقذاهات افالحی هْن اعت، تلکِ تغَر هغاتقین   در

را تْثاَد تخؾایذُ ٍ ّوشهااى     هزاقثت ٍ ٍضقیت تیوااراى 

جاز تاِ   تٌااتز ایاي هٌ   ؛رضایت تیواراى را افشایؼ هی دّذ

 .  (4)پاعخ هثثت تِ درهاى هی ؽَد

خذهات پزعتاری ًیش یکی اس هْوتزیي حَسُ ّاایی اعات   

داؽاتِ ٍ ًقاؼ    کِ تغَر کلای رٍی رضاایت تیواار تاا یز    

. (8)رتقاء ؽْزت تیوارعاتاى تقْاذُ دارد  هْوی در حفؼ ٍ ا

رضایت تیواراى ٍ تجاارب آًْاا اس هزاقثات، ؽاخقاْای     

 . (9)س کیفیااات هزاقثتْاااای پزعاااتاری ّغاااتٌذهقتثااازی ا

اًذاسُ گیزی رضاایت تیوااراى اس هزاقثتْاای پزعاتاری در     

ارسیاااتی ٍ تاازآٍردُ کاازدى ًیاسّااای تیواااراى ٍ تقیاایي    

تاا تَجاِ تاِ ایاي      ؛الت فحیح پزعتاری هْن اعتهذاخ

هغالِ کِ پزعٌل پزعتاری اکثزیت پزعٌل درهاًی را ؽاهل 

زعاتاری اّویات   هی ؽَد، رضایت تیوااراى اس خاذهات پ  

. پزعتاراى گزٍُ تشرگی اس هازاقثیي  (4)تیؾتزی پیذا هی کٌذ

 حزفِ ای ّغتٌذ کِ اس کَدکاى ٍ خاًَادُ ّایؾاى هزاقثات 

چِ ّا ٍقتی در تیوارعتاى پذیزفتِ هی ؽًَذ، . ت(10)هی کٌٌذ

 تقٌَاى تیوار ؽاٌاختِ های ؽاًَذ ٍلای ٍالاذیي آًْاا ًیاش        

پزعاتاراى تقاضااّایی داؽاتِ     هی تَاًٌذ تزای هزاقثات، اس 

 . (11)تاؽٌذ

ٍالذیي هغاوَلیت فواذُ هزاقثات اس کاَدک را تاِ فْاذُ       

دارًذ. گزچِ ٍالذیي ّز دٍ تحت تا یز تیوااری ٍ تغاتزی   

ؽذى فزسًذؽاى قزار هی گیزًاذ، ٍلای تجزتاِ ًؾااى دادُ     

 . (12)ؽًَذٍاقـ هی کِ هادر ّا تیؾتز تحت تا یزاعت 

درهااى ٍ یاا کااّؼ     ،هْوتزیي ّذف در هزاقثت کَدکااى 

-. اهاا رضاایت ٍالاذیي تاا چٌااى پای      فالئن تیواری اعت

آهذّای هْوای اس جولاِ پاذیزػ رصیان درهااًی ٍ فْان       

اعالفات پشؽاکی ّوازاُ اعات کاِ رضاایت ٍالاذیي اس       

تَاًذ تقٌَاى هتغیز جاایگشیٌی تازای تزخای اس    هزاقثت، هی

جٌثِ ّای هزاقثت کیفای در ًؾاز گزفتاِ ؽاَد. در سهیٌاِ      

د ٍلای در  رضایت اس هزاقثت هغالقات هتقذدی ٍجاَد دار 

سهیٌِ رضایت ٍالذیي اس هزاقثتْا هغالقاات هحاذٍد اعات    
(13، 3) . 

کَدکاى تثزیش تقٌاَاى یاک هزکاش     هزکش آهَسؽی ٍ درهاًی

فاَ  تخققای    پشؽکی ارجافی ٍ ردُ عَم تخققی ٍ

اعفال در هٌغقاِ ؽاوالغزب کؾاَر اعات. در ایاي هزکاش       

اغلة ایي هادراى ّغتٌذ کِ تقٌَاى ّوزاُ در عاَل هاذت   

ی فزسًذؽاى در تیوارعاتاى اقاهات دارًاذ ٍ ًؾازات     تغتز

در هاَرد هزاقثتْاای    هفیاذی را اعالفاات   تَاًاذ آًاى های 

پزعتاری ایي هزکش ارائِ ًوایذ. لذا پضٍّؾگزاى در راعتای 

تاِ هٌؾاَر    فیت هزاقثتْای پزعتاری ایي هزکاش، ارسیاتی کی

هؾخـ کزدى ًقاط قَت ٍ ضقف خذهات پزعتاری، در 

دیاذگاُ هاادراى ًغاثت تاِ هزاقثتْاای       فذد تز آهذًاذ تاا  

پزعتاری ٍ هیشاى رضایت آًْاا اس ایاي هزاقثتْاا در عاغح     

تیوارعتاى ٍ ّز یک اس تخؾْای تغتزی را هاَرد تزرعای   

 قزار دٌّذ.

ارائاِ  تَاًاذ تاا   یافتِ ّای تذعت آهذُ اس ایي پضٍّؼ های 

هااادراى اس هزاقثتْااای   تقاااٍیزی اس رضااایت ٍ دیااذگاُ 

وارعتاى ٍ ّاز یاک اس تخؾاْای آى،    پزعتاری در عغح تی

تقوین گیزیْای هاذیزیت   زایاعالفات پایِ ای را ت "اٍال
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 رضایتمندی مادران از مراقبتهای پرستاری در بیمارستان کودکان                          سعید اصالن آبادی و شهال شهبازی

پزعتاری )تزرعی کافی تَدى پزعٌل پزعتاری تخؼ ٍ ...( 

تا هؾخـ کزدى ًقاط قاَت ٍ ضاقف    " اًیا ؛فزاّن آٍرد

-عز ی ّز یک اس تخؾْا، جَ رقاتتی تیيهزاقثتْای پزعتار

پزعتاراى ٍ پزعتاراى تخؾاْا در راعاتای ارتقاای کیفیات     

ت آٍردُ ٍ آخز ایٌکِ اعالفاا هزاقثتْای تخؼ خَد، پذیذ 

 فزاّن آٍرد. پایِ ای تزای پایؼ ّای تقذی

 

  روش بررسی

هقغقای اعات کاِ     -پضٍّؼ حاضز هغالقاِ ای تَفایفی  

ّااذف آى تقیاایي رضااایت هااادراى کَدکاااى تغااتزی در   

هؾاارکت کٌٌاذگاى    ی پزعتاری تاَد. رعتاى اس هزاقثتْاتیوا

پضٍّؼ اس هیاى هادراًی اًتخاب ؽذًذ کِ در عَل هغالقِ 

تِ ّوزاُ کَدک تغتزی خَد در هزکش آهَسؽای ٍ درهااًی   

ی تثزیاش اقاهات   کَدکاى ٍاتغتِ تِ داًؾاگاُ فلاَم پشؽاک   

تاا اعاتفادُ اس فزهاَل تازآٍرد حجان       داؽتٌذ. حجن ًوًَِ

ًوًَِ )
2

2 )1(

d

ppz 
 n=     تاا در ًؾاز گازفتي حاذاکثز )

ٍ خغای ًوًَِ گیازی   95، ضزیة اعویٌاى %Pهیشاى تزای

ًفز تزآٍرد گزدیاذ کاِ تقاذاد     165در حذاکثز هقذار  1/0

ًفز ًوًَِ گیزی ؽذ. ؽزکت کٌٌذگاى تا رٍػ ًوًَاِ   168

گیزی در دعتزط ٍارد هغالقِ ؽذًذ. در ایي پضٍّؼ کلیِ 

ارعتاى کَدکاى جاهقِ هادراى ّوزاُ کَدکاى تغتزی در تیو

ّای سیاز را  دادًذ. هادراًی کِ هقیارپضٍّؼ را تؾکیل هی

داؽتٌذ اس جاهقاِ پاضٍّؼ اًتخااب ؽاذًذ: هاادر ٍاققای       

عاافت در   24کَدک تَدُ ٍ فزسًذ آًْا تِ هاذت حاذاقل   

یکی اس تخؾْای هَرد ًؾز تیوارعاتاى تغاتزی تاَدُ ٍ در    

اقاهات   ایي هذت ّوزاُ کَدک تغتزی خَد در تیوارعاتاى 

داؽتٌذ. دعتَر تزخیـ یا اًتقال فزسًذ آًْا تَعظ پشؽک 

هغوَل تقَرت کتثی در پزًٍذُ تیوار فادر ؽذُ ٍ آًْا اس 

ایي دعتَر آگاُ تَدًذ. ؽزایظ رٍحی هادر جْات تکویال   

پزعؾٌاهِ هغافذ تَد ٍ تِ ؽزکت در هغالقِ ٍ پاعخ دّی 

 تِ عَاالت توایل داؽت.

ـ  ی اعالفاات پزعؾاٌاهِ اس   آٍردر ایي پضٍّؼ اتشار جوا

  ٍ  26 ؽااهل  لپیؼ تٌؾین ؽذُ عِ قغوتی تاَد. قغاوت ا

هَافقن( تاَد   "هخالفن تا کاهال "ای )اس کاهالگشیٌِ 7تیاًیِ 

ّاای  کِ در آى اس هادراى دیذگاُ خاَد ًغاثت تاِ حیغاِ     

)ارتثااط، در دعاتزط تاَدى،     هختلف هزاقثتْای پزعتاری

حزفااِ ای، آراهااؼ، آگاااّی، آسادی، اعالفااات، رفتااار   

 هذیزیت تخؼ، داًؼ پزعتار ٍ ...( پزعیذُ هی ؽذ. 

ًاراضی تاا   "تیاًیِ پٌج گشیٌِ ای )اس کاهال 19قغوت دٍم 

راضی( هزتَط تِ رضاایت اس هزاقثتْاای پزعاتاری     "کاهال

تَد. قغوت عَم هؾخقات دهَگزافیاک هاادر ٍ کاَدک    

تیوار را ؽاهل هی ؽذ. ایي پزعؾٌاهِ پظ اسهغالقاِ هٌااتـ   

ف رضاایت ٍالاذیي اس هزاقثات کَدکااى ٍ تیوااراى      هختل

 ،تشرگغال در خقَؿ رضایت آًْا اس هزاقثتْای پشؽاکی 

 NSNS (Newcastleدر ًْایت تا الْاام اس پزعؾاٌاهِ   

Satisfaction with Nursing Scales   کاِ تَعاظ )

در اًگلغااتاى جْاات اعااتفادُ هااذیزاى در   NSNSتااین 

پزعاتاراى تخؾاْا    ارسیاتیْای تضویي کیفیت ٍ ًیش اعتفادُ

جْت ارسیاتی هذاخالت پزعتاری عزاحی ؽذُ تَد، تٌؾین 

گزدیذ. تا تَجِ تِ ایٌکِ ایي پزعؾٌاهِ تِ هٌؾاَر ارسیااتی   

ٍ  ،رضایت تیواراى تغاتزی تشرگغاال عزاحای ؽاذُ تاَد     

تغییزاتای   ،اعتفادُ هغتقین آى در حَسُ اعفال هقذٍر ًثاَد 

قاِ هقاذهاتی ٍ   در اتشار اٍلیِ ایجااد ٍ پاظ اس اًجاام هغال   

تقییي پایایی ٍ رٍایی آى هَرد اعتفادُ قزار گزفت. جْات  

ِ  Validityتقییي افتثار فلوی ) اس رٍػ  ،( ایاي پزعؾاٌاه

( اعتفادُ ؽذ. ضزیة Content Validityافتثار هحتَا )

پایایی پزعؾٌاهِ تاا رٍػ آلفاای کزًٍثااس پاظ اس اًجاام      

فزادیکاِ  ًفاز اس ا   40هغالقِ هقذهاتی تا هؾاارکت تقاذاد   

تازای تخاؼ    =95/0Alpha ،دارای ٍیضگیْای السم تَدًذ

تزای عَاالت هزتَط  Alpha;83/0 رضایت پزعؾٌاهِ ٍ

تِ دیذگاُ تقییي گزدیذ کِ ارقام فَ  هیشاًْای تاالیی تزای 

افتواد فلوی تاَدُ ٍ های تاَاى هَلفاِ ّاای هزتاَط تاِ        

رضایت ٍ دیذگاُ ًغثت تِ هزاقثتْاای پزعاتاری را دارای   

 ایی السم داًغت.  پای

پظ اس اخذ هجَس کویتِ اخاال  داًؾاگاُ فلاَم پشؽاکی     

جْات اًجاام    28/5/85هَرخِ  4044/4/5تثزیش تِ ؽوارُ 

پضٍّؼ حاضز، هاادراى ّوازاُ دارای هقیارّاای ٍرٍد تاا     

رضایت آگاّاًِ ؽفاّی پظ اس تؾزیح اّذاف پضٍّؼ در 
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هغالقِ ؽازکت کزدًاذ. اس هاادراى ٍاجاذ ؽازایظ ٌّگاام       

تکویال   ؽذ کِ پزعؾٌاهِ هزتَعاِ را یـ خَاعتِ هیتزخ

ًوایٌذ. تِ هٌؾاَر پیؾاگیزی اس عاَگیزی، پزعؾاٌاهِ ّاا      

تَعظ پزعؾگزی غیز اس کادر پزعتاری تخؼ هاَرد ًؾاز   

)پااظ اس ارائااِ آهَسؽااْای السم در خقااَؿ چگااًَگی  

حَُ تکویل پزعؾٌاهِ( تزقزاری ارتثاط، افَل هقاحثِ ٍ ً

 قی تااز ایااي ؽااذ کااِ تااا حااذ اهکاااى عاا تَسیااـ ؽااذًذ.

پزعؾٌاهِ ّا در خلَت تکویل ؽًَذ. اس هاادراى خَاعاتِ   

هی ؽذ کِ اس ًؾزات هالقاتی ّاا، افضاای خااًَادُ ٍ یاا     

عایز هادراى حاضاز در اتاا  اعاتفادُ ًکٌٌاذ ٍ خاَد تاِ       

 تٌْااایی پزعؾااٌاهِ را تکویاال کٌٌااذ. در هَاردیکااِ هااادر  

پزعؾاگز  کٌذ، تکویل  "ًوی تَاًغت پزعؾٌاهِ را ؽخقا

گشیٌِ ّای هزتَعِ را تزای ٍی  خَد ّز یک اس تیاًیِ ّا ٍ

کی اس گشیٌاِ ّاا را   هی خَاًذ ٍ اس هادر هی خَاعت کِ ی

تَعظ پزعؾگز در پزعؾاٌاهِ فالهات سدُ    اًتخاب کٌذ تا

ؽَد. پزعؾٌاهِ ّا قثل اس ایٌکِ هادراى تیوارعتاى را تازک  

 کٌٌذ، جوـ آٍری ؽذًذ.

دادُ ّای جوـ آٍری  ٍّؼ،ی تِ ًتایج پضجْت دعتیات

د کزدى در هحیظ ؽذُ اس ّز یک اس ًوًَِ ّا پظ اس ٍار

هَرد تجشیِ ٍ تحلیل  11ًغخِ  SPSS ًزم افشار آهاری

گاًِ اتشار  19قزار گزفتٌذ. تِ ّز یک اس تیاًیِ ّای 

عٌجؼ رضایت، تز اعاط پاعخ ارائِ ؽذُ، اهتیاسی تیي 

یلی راضی، ;ًِ خ2ًاراضی،  ";کاهال1) تقلق گزفت 5-1

راضی(.  ";کاهال5 ،;تغیار راضی4 ،راضی "; ًغثتا3

لفِ هؾخـ کٌٌذُ هیاًگیي اهتیاسات تذعت آهذُ اس ّز هَ

آى هَلفِ هحغَب ؽذ. تزای تذعت  عغح رضایتوٌذی اس

آٍردى ًوزُ کلی رضایت، تا اعتفادُ اس دعتَر 

Transform   ٍRecodeی ، پاعخْای ّوِ هَلفِ ّا

االت اس آى کغز ٍ ، تقذاد عَجوـ گاًِ رضایت تا ّن 19

جَاب تذعت آهذُ تز داهٌِ ًوزات تقغین ؽذ ٍ جَاب 

 0-100تالقَُ  ضزب ؽذ ٍ یک هحذٍدُ 100اخیز در 

ًؾاًگز ایي تَد  100فَرت فذد  کِ در ایي ؛تذعت آهذ

تِ هقٌی % 0اس هزاقثت رضایت ٍجَد دارد ٍ  %100 کِ

 فذم ٍجَد رضایت در ًؾز گزفتِ ؽذ. 

دیذگاُ هادراى ًغثت تِ هزاقثتْای  در خقَؿ

پزعتاری، تا تَجِ تِ ایٌکِ تِ هٌؾَر پیؾگیزی اس 

گاًِ عٌجؼ  26تیاًیِ ّای  ،عَگیزی در جَاب دّی

تقَرت تزکیثی اس تیاًیِ ّای هثثت ٍ هٌفی  دیذگاُ

آیتن هٌفی( آٍردُ ؽذُ  11آیتن هثثت ٍ  15)تتزتیة 

ّا تقَرت آیتن هثثت تِ ّز یک اس گشیٌِ 15تَدًذ، در 

; خیلی 1 ،هخالفن"; کاهال0سیز اهتیاس دّی ؽذ: )

; کوی 4 ،; ًؾزی ًذارم3 ،; کوی هخالفن2 ،هخالفن

 11هَافقن(. در  "; کاهال6; خیلی هَافقن ٍ 5 ،هَافقن

ایي اهتیاس دّی تقَرت تزفکظ اًجام  ،آیتن هٌفی

گزفت. هیاًگیي اهتیاسات تذعت آهذُ اس ّز هَلفِ 

هؾخـ کٌٌذُ ًوزُ دیذگاُ ًغثت تِ آى هَلفِ هحغَب 

ؽذ. در ًْایت، تزای تذعت آٍردى ًوزُ کلی دیذگاُ، تا 

، پاعخْای Transform   ٍRecodeاعتفادُ اس دعتَر 

جوـ، تقذاد گاًِ دیذگاُ تا ّن  26ّوِ هَلفِ ّای 

هذُ تز داهٌِ عَاالت اس آى کغز ٍ جَاب تذعت آ

ضزب ؽذ ٍ  100ؽذ ٍ جَاب اخیز در  ًوزات تقغین

کِ در ایي فَرت  ؛تذعت آهذ 0-100یک هحذٍدُ 

 % تذتزیي0یي دیذگاُ هوکي تَدُ ٍ تیاًگز تْتز 100فذد 

             دیذگاُ هوکي ًغثت تِ هزاقثتْا در ًؾز گزفتِ ؽذ.                      

اس آهار تَفیفی )تحلیل  تزای رعیذى تِ اّذاف پضٍّؼ

تَسیـ فزاٍاًی(، آسهَى ضزیة رگزعیَى، ضزیة 

 ٍ آسهَى تی اعتفادُ گزدیذ.   Fّوثغتگی پیزعَى، هقیار 

 

 یافته ها 

پزعؾاٌاهِ تکویال ؽاذًذ کاِ      175در ایي تزرعی تقاذاد  

 168ّفت پزعؾٌاهِ تقلت هخذٍػ تَدى حذف ٍ تقذاد 

زفتٌذ. هیاًگیي عٌی پزعؾٌاهِ هَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار گ

ٍ اکثز آًْا  تَد 6عال تا اًحزاف هقیار  9/27 هادراى ّوزاُ

عال قزار داؽتٌذ. هیشاى تحقایالت   18-37در داهٌِ عٌی 

درفاذ(   6/25ًفاز )  43درفذ( دتیزعاتاى،   1/41ًفز ) 69

ٍُ درفذ( اتتذائی ٍ تقیاِ در گاز   9/17ًفز ) 30راٌّوایی، 

تحقیالت داًؾگاّی ٍ یا تیغاَاد تاَد. ؽاغل اکثاز آًْاا      

 74ًفاز )  94درفاذ( خاًاِ داری، هحال سًاذگی      9/89)
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درفذ( ؽْز ٍ تقیِ رٍعتایی تَدًذ. عاَل اقاهات آًْاا در    

رٍس هتغیااز تااَد  42تیوارعااتاى اس حااذ اقاال دٍ رٍس تااا  

(. در جاَاب  5رٍس تا اًحزاف هقیاار   6/5)هیاًگیي اقاهت 

آیا فزسًذ ؽوا تْثاَدی خاَد را تذعات    "ِ تِ ایي عَال ک

% آًْا اؽْار کزدًاذ کاِ فزسًذؽااى تْثاَدی     4/55 "آٍرد؟

درفاذ(   1/41ًفاز )  69ٍ  ؛خاَد را تذعات آٍردُ اعات   

گشیٌِ ًویذاًن/تا حذٍدی را اًتخاب کزدًذ. جاٌظ تیؾاتز   

درفذ(  9/58ًفز ) 99کَدکاى تغتزی هادراى هَرد هغالقِ 

عال تاَد   11رٍس تا  3دکاى هذکز تَد. هحذٍُ عٌی ایي کَ

هاُ( ٍ تیؾاتز آًْاا در گازٍُ عاٌی سیاز       27)هیاًگیي عي 

درفاذ(   8/76یکغال قزار داؽاتٌذ. تیؾاتز ایاي کَدکااى )    

زی ؽاذُ تَدًاذ.در   تزای اٍلیي ٍ یا دٍهیي تار تَد کِ تغات 

غثت تاِ هزاقثتْاای پزعاتاری در    هادراى ً راتغِ تا دیذگاُ

: اس تخؾااْای عااتاى ٍ تااِ تفکیااک ّااز یااک تیوار عااغح

داخلی  ،گَػ ٍ حلق ٍ تیٌی ،ًَساداى ،جزاحی ،اًکَلَصی

A، داخلی  ،ففًَی ٍB"   هتَعظ ًوزات دیاذگاُ ًغاثت ،

 48/13تا اًحزاف اعاتاًذارد   10/72تِ هزاقثتْای پزعتاری 

تذعت آهاذ. تغَریکاِ حاذاقل ًوازُ دیاذگاُ ًغاثت تاِ        

تَد. ّوچٌیي  22/98ٍ حذاکثز  77/30هزاقثتْای پزعتاری 

ٍ ضازیة کؾایذگی    Sk = -583/0ضزیة کجی تزاتز تا 

دّاذ کاِ   تذعت آهذ کِ ًؾاى های  =Ku -066/0تزاتز تا 

دادُ ّای هزتَعِ اس تَسیـ عثیقای تزخاَردار ّغاتٌذ. در    

هجوَؿ دیذگاُ هادراى ّوزاُ ًغثت تِ هزاقثتْای پزعتاری 

 هثثت تَد.

 يیکوتزٍ  اسیاهت يیؾتزیت یدار ذگاُید یّاِیگَ هَرد پٌج

 آٍردُ ؽذُ اعت. 1 ؽوارُ جذٍل در اسیاهت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بزیامت هیکمتر ي هیشتریب یدارا یَبٍیگً: 1شمبرٌ جذيل

 مًرد در مطبلعٍ در کىىذٌشرکت یبستر کًدکبن مبدران ذگبٌید

 یپرستبر یمراقبتُب

 ± هیاوگیم

 اریاوحراف مع
 ها هیگً

85/1±29/5 
پشؽکاى ٍ پزعتاراى تِ ًحَ احغي  

 کزدًذ یتا ّن کار ه نیتقٌَاى ت

 هیگً
 یها

ارا
د

یب ی
 هیشتر

یامت
 از

27/1±19/5 
کزدًذ کِ  یپزعتاى هزتة کٌتزل ه 

 حال کَدک خَب تاؽذ

45/1±16/5  
گفتٌذ  یه یتقذ فتیپزعتاراى تِ ؽ 

 کَدک چگًَِ اعت یکِ هزاقثتْا

20/1±07/5 
اًجام  یپزعتاراى اهَر را در حذ فال 

 دادًذیه

63/1±07/5 
-یه ییپزعتاراى هزا هجثَر تِ کارّا

 ًثَدم آهادُ آًْا یتزا ٌَّس کِ کزدًذ

20/2±85/3 
ؽذًذ،  یپزعتاراى احضار ه یٍقت 

 ٌذیایت تا ذیکؾیعَل ه یلیخ

 هیگً
 یها

ارا
د

 ی
متر

ک
 هی

یامت
 از

05/2±62/3 

آرام ٍ تذٍى عز ٍ  یغیپزعتاراى هح 

فذا جْت اعتزاحت ٍ خَاب 

 کزدًذیههادراى ٍ کَدکاى فزاّن

15/2±61/3 
پزعتاراى تذٍى هزاجقِ تِ پشؽک      

 دٌّذ اًجام یکار چِ داًغتٌذیه

34/2±68/2 

 کِیسهاً" قایپزعتاراى اعالفات را دق 

 آًْا اریاخت در داؽتٌذاسیهادراى تِ آى ً

 گذاؽتٌذیه

18/2±99/1 
ٍ تا  ٌٌذیپزعتاراى ٍقت داؽتٌذ تا تٌؾ 

 هادراى فحثت کٌٌذ

 

در ارتثاط تا دیذگاُ هاادراى ّوازاُ ًغاثت تاِ هزاقثتْاای      

خـ پزعتاری در ّز یاک اس تخؾاْای هاَرد ًؾاز، هؾا     

تخااؼ اًکَلااَصی  در گزدیااذ کااِ هیاااًگیي ًواازُ دیااذگاُ

، گَػ ٍ حلاق ٍ  1/74، ًَساداى 7/69، جزاحی 2/80تزاتز

 Bٍ داخلاای  5/73، ففااًَی A 8/66، داخلاای 8/73تیٌاای 

 هی تاؽذ.  1/68

تا اًحزاف   77/74هتَعظ رضایت اس هزاقثتْای پزعتاری 

تذعت آهذ. حذاقل رضایت اس هزاقثتْای  65/18اعتاًذارد 

تَد. ضزیة کجی تزاتز تا  100ٍ حذاکثز  63/2پزعتاری 

852/0- ; Sk 845/0ٍ ضزیة کؾیذگی; Ku تذعت
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آهذ. در هجوَؿ عغح رضایت اس هزاقثتْای پزعتاری در 

 حذ تاال تَد. 

ثتْای پزعاتاری  وچٌیي فوذُ تزیي هَارد رضایت اس هزاقّ

هَلفِ  ،"هفیذ تَدى پزعتاراى" :9ؽوارُ  تِ تزتیة تِ هَلفِ

رفتار پزعتاراى تا هادراى ّوزاُ ٍ فزسًاذ آًْاا   ": 14ؽوارُ 

تقااذاد دفقااات ": 8هَلفااِ ؽااوارُ  ،"تقٌااَاى یااک اًغاااى

:  3هَلفاِ ؽاوارُ    ،"عزکؾی پزعتاراى تِ ٍضقیت تیواراى

ٍ  ،"در فَرت ًیااس ّویؾاِ پزعاتاری در اعازاف تاَد     "

رفایت ادب ٍ احتزام ٍ افَل اخالقای  " :12هَلفِ ؽوارُ 

هزتَط تَد. تز اعااط ّوایي ًواَدار     "اس عزف پزعتاراى

فوذُ تزیي هاَارد ًارضاایتی اس هزاقثتْاای پزعاتاری تاِ      

ر آرام هیشاى کوک پزعتاراى د": 11تزتیة تِ هَلفِ ؽوارُ 

کزدى ٍ اعویٌاى دادى تِ خااًَادُ ٍ خَیؾااًٍذاى هاادراى    

ًَؿ اعالفاتی کِ پزعتاراى در  " :13 هَلفِ ؽوارُ ،"ّوزاُ

 ،"هَرد ٍضقیت ٍ هقالجِ کاَدک تاِ هاادراى های دادًاذ     

عاازفت حضااَر پزعااتاراى در اتااا   " :5هَلفااِ ؽااوارُ 

ی کِ هقذار اعالفات" :7هَلفِ ؽوارُ  ،"درهَاقـ ًیاس هادراى

ٍ  ،"پزعتاراى در هَرد هقالجِ کَدک تِ هادراى هی دادًاذ 

فزاّن ًیاٍردى هحیغی آرام ٍ تذٍى عز ": 18 هَلفِ ؽوارُ

 .هزتَط تَد "ٍ فذا جْت اعتزاخت ٍ خَاب

 تیي دیذگاُ ٍ رضایت ّوثغتگی آسهَى ضزیة رگزعیَى،

92/0;r     ًٍؾاى داد کِ تیاًگز ایي اعات کاِ ّوثغاتگی د

   در حذ تغیار قَی اعت.هتغیز فَ

، تیي هتغیزّای عي ضزیة ّوثغتگی پیزعَىًتایج هغاتق 

هادر، عي کَدک ٍ تقذاد دفقات تغتزی کَدک تا رضایت 

اس هزاقثتْای پزعتاری ارتثااط هقٌای داری هؾااّذُ ًؾاذ     

 (.2)جذٍل ؽوارُ 
: ضریب َمبستگی سه مبدر، سه کًدک ي 2 جذيل شمبرٌ

کًدک بب رضبیت مبدران از مراقبتُبی تعذاد دفعبت بستری 

 پرستبری در مبدران کًدکبن بستری مشبرکت کىىذٌ در مطبلعٍ

 متغیر
 ضریب همبستگی

(r) 
P-Value 

 481/0 ٭059/0 عي هادر

 45/0 ٭07/0 عي کَدک

 25/0 ٭٭119/0 تقذاد دفقات تغتزی

 ضزیة ّوثغتگی اعپیزهي ٭٭ضزیة ّوثغتگی پیزعَى،  ٭

در ارتثاط تا هیشاى رضایت هادراى ّوزاُ اس هزاقثتْای 

پزعتاری تِ تفکیک ّز یک اس تخؾْای هَرد ًؾز هیاًگیي 

، 8/73، جزاحی  4/87صی تزاتز رضایت اس تخؼ اًکَلَ

 A، داخلی  2/74، گَػ ٍ حلق ٍ تیٌی  9/75ًَساداى 

 تذعت آهذ.  B 72، ٍ داخلی  7/75، ففًَی  9/66

قایغِ هیاًگیي رضایت اس هزاقثتْای پزعتاری در ًتایج ه

ّز یک اس تخؾْای هَرد ًؾز ًؾاى داد کِ عثق هقیار 

619/2;F  019/0ٍ عغح هقٌی داریp=  تفاٍت رضایت

در تخؾْا هقٌی دار اعت ٍ تیؾتزیي رضایت هزتَط تِ 

تخؼ اًکَلَصی ٍ کوتزیي رضایت هزتَط تِ تخؼ 

 اعت. Aداخلی 

اس هزاقثتْای پزعتاری تز اعاط عاغح  هقایغِ رضایت در 

تحقیالت، ؽغل ٍ هحل سًذگی هادر، ّوچٌایي جاٌظ ٍ   

داری در رضایت گزٍّْا دیذُ تْثَدی کَدک تفاٍت هقٌی

 (.3ًؾذ )جذٍل ؽوارُ 
 یپرستبر یمراقبتُب از مبدران تیرضب سٍیمقب: 3 شمبرٌ جذيل

 یبستر کًدکبن ي مبدران کیدمًگراف مشخصبت اسبس بر

 یبستر کًدکبن مبدران در کًدکبن یمبریب يمشخصبت

 مطبلعٍ در کىىذٌ مشبرکت

 یبىد طبقه متغیر

 ±هیاوگیم

 اریمع اوحراف

 تیرضا

 یآمار آزمًن

 یمعى سطح ي

 یدار

 

 عغح

 التیتحق

 90/80±26/18 غَادیت

٭
F= 86/1  

P= 11/0  

 22/72±05/21 ییاتتذا

 25/80±95/17 ییراٌّوا

 36/72±36/17 زعتاىیدت

 72/70±52/19 یداًؾگاّ

 ؽغل

 25/74±47/18 دار خاًِ
٭
F= 62/0  

P= 53/0  
 03/21/61/78 کارهٌذ

 89/81±09/20 زیعا

هحل 

 سًذگی

٭٭ 57/75±63/15 رٍعتا
t= 63/0  

P= 52/0  07/73±55/20 ؽْز 

جٌظ 

 کَدک

٭٭ 73/75±26/19 دختز
t= 45/0  

P= 65/0  23/74±32/19 پغز 

تْثَدی 

 کَدک

 77/75±82/18 تلِ
٭
F= 402/0  

P= 67/0  
 03/77±64/18 زیخ

 24/73±59/18 یتاحذٍد/ذاًنیًو
 هغتقل Tتز اعاط آسهَى  ٭٭(، ANOVAتز اعاط تحلیل ٍاریاًظ یک عزفِ ) ٭
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 رضایتمندی مادران از مراقبتهای پرستاری در بیمارستان کودکان                          سعید اصالن آبادی و شهال شهبازی

 گیری  بحث و نتیجه

هیااًگیي   ،در تزرعی ًوزات آیتن ّای هزتاَط تاِ دیاذگاُ   

تٌؾیٌٌذ ٍ تا هي  اپزعتاراى ٍقت داؽتٌذ ت" ،22آیتن ؽوارُ 

حذاقل ًوزُ را در هیاى عایز آیتن ّا کغة  "فحثت کٌٌذ

ا تَجِ تِ پاییي تَدى ًغثت پزعتار تِ تیوار در ت .دکزدُ تَ

 حقاَل چٌایي    ،تخؾْا ٍ حجان کااری تااالی پزعاتاراى    

ی تؾار ًیغت. فلیزغن حجن کاری تااال ًتیجِ ای دٍر اس اً

پزعتاراى، تٌؾز هی رعذ آًْا ّواَارُ در تالؽاٌذ تاا حاذ     

هقذا  ایاي اهاز    س ّای هادراى را تزآٍردُ ًوایٌذ.تَاى ًیا

هْن ًثاَد کاِ پزعاتاراى چقاذر عزؽااى      " 10آیتن ؽوارُ 

 زف تازای فزسًاذ هاي ٍقات فا      "ؽلَك اعت؛ آًْا حتواا 

هزتَط تِ تخؼ دیذگاُ پزعؾاٌاهِ اعات کاِ     "هی کزدًذ.

تَد. ٍقت گذاؽاتي تازای تیواار ٍ     17/4هیاًگیي ًوزُ آى 

عزکؾی ّای هٌؾن تِ ٍی جٌثِ ّایی اس هزاقثت پزعتاری 

. ایاي در حاالی   (4)تٌذ کِ تزای تیوااراى اّویات دارًاذ   ّغ

تٌؾیٌٌذ ٍ تا هاي   پزعتاراى ٍقت داؽتٌذ تا" اعت کِ هَلفِ

کوتزیي ًوزُ دیاذگاُ را تخاَد اختقااؿ     "حثت کٌٌذف

   .دادُ اعت

هیااًگیي رضاایت کلای هاادراى اس      یافتِ ّای ایي پضٍّؼ

 65/18تا اًحزاف اعاتاًذارد   77/74هزاقثتْای پزعتاری را 

هیااااًگیي  Akin   ٍErdoganًؾااااى داد. در هغالقاااِ

 79/22تااا اًحاازاف اعااتاًذارد    29/5واااراى رضااایت تی

 .  (4)ؽذُ اعت گشارػ

ی تاِ  فوذُ تزیي هاَارد ًارضاایتی اس هزاقثتْاای پزعاتار    

هیشاى کوک پزعتاراى در آرام ": 11تزتیة تِ هَلفِ ؽوارُ 

کزدى ٍ اعویٌاى دادى تِ خااًَادُ ٍ خَیؾااًٍذاى هاادراى    

ًَؿ اعالفاتی کاِ پزعاتاراى در   " :13هَلفِ ؽوارُ ،"ّوزاُ

 ،"راى های دادًاذ  هَرد ٍضقیت ٍ هقالجِ کاَدک تاِ هااد   

 عازفت حضاَر پزعاتاراى در اتاا  در    " :5هَلفِ ؽاوارُ  

هقذار اعالفااتی کاِ   " :7هَلفِ ؽوارُ  ،"هَاقـ ًیاس هادراى

ٍ  ،"پزعتاراى در هَرد هقالجِ کَدک تِ هادراى هی دادًاذ 

فزاّن ًیاٍردى هحیغی آرام ٍ تذٍى عز " :18هَلفِ ؽوارُ 

   .زتَط تَده "ٍ فذا جْت اعتزاخت ٍ خَاب

در تخاؼ   اىٍ ّوکار  Ammentorpتحقیقی کِ تَعظ

کَدکاااى تیوارعااتاى کلااذیٌا داًوااارک تحاات فٌااَاى    

تِ هٌؾاَر   "اٍلَیتْا ٍ رضایت ٍالذیي اس هزاقثت کَدکاى"

تزرعی اٍلَیتْاا ٍ رضاایت ٍالاذیي اس هزاقثات کَدکااى      

رفتاار  "دّاذ کاِ هَلفاِ ّاای     اًجام ؽذُ اعت، ًؾاى هی

 "اعالفااات ارائااِ ؽااذُ تَعااظ پزعااتاراى" ٍ "راىپزعااتا

 . (13)تیؾتزیي رضایت را کغة کزدُ اًذ

رضایتوٌذی هقَلِ ای چٌذ ٍجْی اعات. ارائاِ اعالفاات    

خؼ رٍؽي ٍ تِ هَقـ، در دعتزط تَدى پزعتار ٍ هحیظ ت

    ِ یواار را  رضاایتوٌذی ت  اس جولِ فااکتَر ّاایی ّغاتٌذ کا

 اس هغالقاات پیؾاٌْاد   تزخای   تحت تا یز قزار های دٌّاذ.  

کٌٌذ کِ ارائِ اعالفات تِ هَقاـ در هاَرد جٌثاِ ّاای     هی

رٍتیي  ٍعیـ درهاى ٍ هزاقثت تیوار در عی ارائِ هزاقثتْای

. در دعاتزط تاَدى پزعاتار    (7،6)تایذ در اٍلَیت قزار گیزد

 .  (6)گیزد ًغثت پزعتار تِ تیوار قزار تَاًذ تحت تا یزهی

گیي اری تحلیال ٍاریااًظ، هیااً   تز اعاط ًتایج آسهَى آها 

تفاٍت آهاری هقٌای داری   رضایت هادراى در  تیي تخؾْا،

عَری کِ تیؾتزیي رضایت هزتَط تِ تخؼ  ؛ٍجَد داؽت

 Aاًکَلَصی ٍ کوتزیي رضایت هزتَط تِ تخاؼ داخلای   

تَد. در تحقیق تیاتی تیؾاتزیي رضاایتوٌذی در تخؾاْای    

ْاای  )تخاؼ هزاقثت  CCUچؾن، گَػ ٍ حلق ٍ تیٌای ٍ  

ًؾز تیاتی تا تَجِ تِ ایٌکِ هاذت  ِ ٍیضُ قلة( هی تاؽذ. ت

سهاى تغتزی در تخؾْای گَػ ٍ حلاق ٍ تیٌای ٍ چؾان    

رٍس هی تاؽاذ ٍ تیوااراى تاا حاال      2-3تغَر هتَعظ تیي 

هیاشاى اًتؾاارات    ،خَب هزخـ هی ؽًَذ "فوَهی ًغثتا

آًاى اس تین درهاًی کوتز اعت. لذا هیشاى رضاایت در ایاي   

 در ایاي پاضٍّؼ تٌؾاز    . (14)تااالتز اعات   "َالتخؾْا هقو

رعذ تا تَجِ هذت تواط هادراى تاا کاادر درهااًی در    هی

ایي تخؼ تاالتز تاؽذ.  هیشاى رضایت در ،تخؼ اًکَلَصی

تیواراًیکاااِ در تخاااؼ  Akin  ٍErdoganدر هغالقاااِ 

داخلی درهاى ؽذُ تَدًذ، ًغثت تاِ تیواراًیکاِ در تخاؼ    

ذ، رضاایت تیؾاتزی ًؾااى دادُ    جزاحی درهاى ؽذُ تَدًا 

 .(4)تَدًذ
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 2936ماه  اسفند/ 28/ شماره 62دوره                                                                                    نشریه پرستاری ایران

تایي رضاایت    تز اعاط آسهَى آهاری ضازیة رگزعایَى،  

آًاى ًغثت تاِ  هادراى اس هزاقثتْای پزعتاری ٍ ًَؿ دیذگاُ 

حاذ تغایار قاَی     ، ّوثغاتگی در هزاقثت ّای پزعاتاری 

ٍجَد داؽت. تذیي تزتیة هادراًی کِ دیذگاُ هثثتی ًغثت 

تِ هزاقثتْای پزعتاری ًؾاى دادُ تَدًاذ، رضاایت آًْاا اس    

هزاقثتْای پزعتاری تیؾتز تَد. ایي ًتیجِ تا ًتایج هغالقات 

 Petersonقثلی ّوخَاًی دارد. تقٌَاى هثال ًتایج تحقیق 

ٌَاى رضاایت هاادراى اس   تحت ف"کِ  ٍ ّوکاراى در کاًادا

، تاز  ی در تخؼ هزاقثتْای پظ اس سایواىهزاقثتْای پزعتار

ًفز تا اتشار عٌجؼ رضایت اس هزاقثتْاای   189رٍی تقذاد 

 Newcastleپزعااااااتاری تحاااااات فٌااااااَاى  

Satisfactionwith Nursing Scales (NSNS) 
دّذ کِ تیي ًوزات دیذگاُ هادراى اًجام دادُ اًذ، ًؾاى هی

هزاقثتْااای پزعااتاری ٍ رضااایت آًاااى اس ایااي  ًغااثت تااِ

 . (7)دارد تَجْی ٍجَدا ارتثاط هثثت ٍ قاتل هزاقثتْ

ادراى تز اعاط ًتایج ّیچ یک اس هؾخقات دهَگزافیک ه

ی )عاي هاادر،   یقٌی هتغیز ّا ّوزاُ ٍ کَدکاى تغتزی آًْا

ؽغل، هحل سًذگی، دفقات تغتزی  هیشاى تحقیالت هادر،

تغتزی کَدک اس دیذگاُ هادر ٍ ًیش عي ٍ کَدک، ٍ ًتیجِ 

جٌظ کَدک( تا رضاایت هاادراى اس هزاقثتْاای پزعاتاری     

ٍ  Akinارتثاط آهاری هقٌی داری ًؾاى ًذاد. در تحقیاق  

Erdogan     در تزکیااِ ًیااش تاایي رضااایت اس هزاقثتْااای

پزعتاری ٍ عغح تحقیالت، ؽغل، تقذاد دفقات تغاتزی  

رعتاى ارتثاط آهاری ؽذى ّای قثلی ٍ عَل اقاهت در تیوا

داری ٍجَد ًذارد. ًتایج تحقیق ایاي هحققایي ًؾااى    هقٌی

دّذ کِ تیي رضایت تیوار اس هزاقثتْای پزعتاری ٍ عي هی

ٍ جٌظ تیوااراى ارتثااط آهااری هقٌای داری ٍجاَد دارد      

عَری کِ تیواراًی کِ عاي تااالیی دارًاذ ٍ ًیاش تیوااراى      

خاَد ٍجاَد    . تیااتی در تحقیاق  (4)تز ّغاتٌذ هًَث راضی

راتغِ هقکَط تیي دفقاات تغاتزی تاا هیاشاى رضاایت را      

دفقات تغاتزی افاشایؼ    د اتت کزد. عَری کِ ّزچِ تقذا

داد. ٍی در اؽارُ تِ یافت، رضایتوٌذی کاّؼ ًؾاى هیهی

دارد کِ تیواراًیکِ تزای اٍلیي تار ًتایج تحقیقات اؽْار هی

ا کؾاذ تا  ؽًَذ هاذتی عاَل های   در تیوارعتاى تغتزی هی

ذی در اًتؾارات ٍ تَققاتی پیاذا کٌٌاذ؛ تٌااتزایي رضاایتوٌ    

. الحغاثاى ًیاش در تحقیاق    (14)اٍلیي تار تغتزی تیؾتز اعت

خَد تیي هتغیزّای عغح تحقیالت، عي، عَل اقاهت در 

ثاط آهاری هقٌی داری تذعت تیوارعتاى ٍ رضایتوٌذی، ارت

 . (15)ًیاٍرد

ا کغة کزدُ اًاذ،  تزرعی هَلفِ ّایی کِ رضایت کوتزی ر

کٌذ تا ًقایـ در هزاقثت پزعاتاری را  پزعتاراى را قادرهی

 ؽٌاعایی کٌٌاذ. هاَاردی کاِ رضاایت تیؾاتزی را کغاة       

کزدُ اًذ، السم اعت کِ حفؼ ؽذُ ٍ تَعظ پزعتاراى ارتقا 

دادُ ؽًَذ. در کل تِ هٌؾَر افشایؼ رضایت اس تیوارعاتاى  

تْثاَد   ذ رٍیٍ رضایت اس هزاقثت پزعتاری، پزعتاراى تای

هَاردی کِ کوتزیي رضایت را کغاة کازدُ اًاذ، توزکاش     

تِ هٌؾَر عااسهاًذّی تْتاز خاذهات پزعاتاری ٍ      ًوایٌذ.

ارسیاتی کیفیت هزاقثتْای ارائِ ؽاذُ، اعالفاات راجاـ تاِ     

ایج ایاي  رضایت اس هزاقثتْای ارائِ ؽذُ ضزٍرت دارد. ًتا 

اعویٌاااى خاااعز دادى تااِ  ِ تااز اّویاات حوایاات ٍهغالقاا

قاتال   ٍ ّوچٌیي ارائاِ اعالفاات   تغتگاى تیوار، خاًَادُ ٍ

فْن ٍ کافی تِ ٍالاذیي در خقاَؿ ٍضاقیت کاَدک ٍ     

 کٌذ.  هزاقثت ٍی تاکیذ هی

هحذٍدیتْایی در هغالقِ حاضز ٍجَد داؽات کاِ تقواین    

پذیزی ًتایج را تا هحذٍدیت هَاجِ هی عااسد. اعاتفادُ اس   

دقات در   رٍػ ًوًَِ گیازی در دعاتزط، احتواال فاذم    

پاعخگَیی هادراى تِ عَاالت پزعؾاٌاهِ تاذلیل ارائاِ آى    

لحااػ هحاذٍدیت   ِ تقذ اس فذٍر دعاتَر تازخیـ ٍ تا   

سهاًی آًْا ٍ فجلِ داؽتي تزای ّواٌّگی اهَر تزخیـ اس 

جولِ ایي هحذٍدیت ّاعت. ّوچٌیي هادراى هوکي اعت 

تزای ایٌکِ کغی را ًاراحت ًکزدُ تاؽٌذ ٍ یا تزط اس ایي 

ؽٌذ کاِ ارائاِ تاسخَردّاای هٌفای ٍ یاا ارسیااتی       داؽتِ تا

ضقیف هوکي اعت در هزاقثتْای پزعتاری آیٌاذُ کاَدک   

آًْااا تااا یز گااذار تااَدُ تاؽااذ، تااالػ کٌٌااذ تااِ عااَاالت 

پزعؾٌاهِ پاعخ ّای هثثت ارائِ دٌّذ. ّاز چٌاذ تاا ارائاِ     

تَضایحات ؽافاّی ٍ کتثاای هزتاَط تااِ هغالقاِ حاضااز،     

تز هحزهاًِ هاًذى اعالفات  اعویٌاى تخؾی تِ هادراى هثٌی

ٍ ّوچٌیي در اختیار گذاؽتي فزفت کافی تِ آًْا جْات  

تکویل پزعؾٌاهِ، تالػ ؽذ تا حذٍدی هحذٍدیت هاَرد  
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هؾااتِ   ؽاَد هغالقاات  اؽارُ کٌتازل گازدد. پیؾاٌْاد های    

دیگزی در عایز هزاکش درهاًی اًجام ؽَد تا اهکاى هقایغاِ  

 ّوچٌایي تَفایِ   ًتایج ٍ تاییاذ یافتاِ ّاا فازاّن گازدد.      

گزدد تحقیقی تا در ًؾز گزفتي فَاهل ًارضایتی ٍالذیي هی

 اس هزاقثتْای پزعتاری در هزاکش درهاًی اًجام گیزد.      

 

  تشکرو تقدیر 

ایي هقالِ حافل عاز  هقاَب هزکاش تحقیاات عاالهت      

  85-23کَدکاى داًؾگاُ فلاَم پشؽاکی تثزیاش تاا ؽاوارُ      

هی تاؽذ. تذیٌَعیلِ پضٍّؾگزاى هزاتة تؾکز ٍ قاذرداًی  

خَد را ًغثت تِ هزکش تحقیقات عاالهت کَدکااى کاِ تاا     

حوایت خَد هَجة اجازای ایاي عاز  گزدیذًاذ افاالم      

ّوزاّاای کااِ تااا در اختیااار کاازدُ ٍ ّوچٌاایي اس هااادراى 

پضٍّؾاگزاى را در   گذاردى ٍقت ٍ ًؾزات ارسؽوٌذ خَد،

رعاًیذى ایي پاضٍّؼ یااری کزدًاذ ٍ ًیاش اس      تِ عزاًجام

در داًؾگاُ ًیَکاعال تخااعز اجااسُ     NSNSافضای تین 

 ایي هغالقِ، عپاعگشاریدر  NSNSاعتفادُ اس پزعؾٌاهِ 

 .ًوایٌذهی
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Abstract 
Background and Aims: Assessment of patient and parent satisfaction with nursing care is a method for 

evaluation of quality of care in hospitals. The aim of this study is to determine the level of mothers’ satisfaction 

with nursing care in Tabriz children hospital.  

Material & Methods: It was a descriptive, cross-sectional study. A total of 168 mothers of children 

hospitalized in different wards of Tabriz children hospital were recruited by convenience sampling. Data was 

collected by Newcastle Satisfaction with Nursing Scales (NSNS) and analyzed by Regression coefficient, 

Pearson correlation coefficient, and T test using SPSS-PC (v. 11).   
Results: The mean score of mothers

’ 
overall satisfaction was 74.77±18.65. The items with lowest level of 

satisfaction were “nurses’ helping to calm and assure the parents and relatives”, “the kind of information given 

by nurses to the mothers”, and “nurses rapidity when they were called by mothers” respectively. Mothers were 

most satisfied with nurses’ helpfulness (4.41±0.81). Mothers
’ 

satisfaction was not significantly correlated to 

their age, level of education, job, Childs' gender, age, number of hospitalizations, and health status at the time of 

discharge (P> 0.05). Mothers
’ 

satisfaction was significantly correlated with their experiences of nursing care 

(P<0.05). 

Conclusion: The results emphasize the importance of supporting patients’ relatives and giving information to 

parents concerning caring for their hospitalized children.
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