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از دیدگاه بیماران ، همراه بیمار ،   19ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان آنکولوژی امیر براساس مدل سروکوال در سال 

 کارکنان و فراگیران  و ارائه راه کارهایی جهت بهبود آنها 

 
 

 hd_rohani@yahoo.comع دانشجوی دکترای مهندسی صنای، معاون بیمارستان انکولوژی امیر و حانیزین العابدین رو

 norozi_t@yahoo.comتوران نوروزی ، دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

 ajafi1515@gmail.comnدکتر سید اسماعیل نجفی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ، 

 

 :چکیده 

 

 مطلوب وضع بین شکاف باتعیین. است خدمات كیفیت بهبود منظور بهداشتي درماني به موسسات هاي دغدغه از يکي خدمات ارزيابي: مقدمه 

بیماران  نظر بازتاب و دارد قرار گوناگون عوامل تاثیر تحت كه است اي پیچیده پديده بیمار رضايت. يافت دست بهبود اين به موجود  میتوان و

است يکي از متداول ترين روشها جهت تعیین كیفیت  ارزشمند بیماران و مراقبت دهندگان مديران،ارائه براي بهداشتي خدمات و مراقبت درباره

اندازه گیري رضايت ، ابزاري مؤثر براي كنترل عملکرد كلي سازمان ارائه كرده و . توسط سازمان ها، سنجش رضايت است خدمات ارائه شده

 . سازمان را در تشخیص نقاط ضعف و تالش براي برطرف كردن آن ها ياري میدهد

یفیت  خدمات بیمارستان آنکولوژي امیر مي پژوهش حاضر يك مطالعه مقطعي از نوع توصیفي كاربردي بوده كه بهارزيابي ك:  روش پژوهش

بوده كه نظرات بیماران ، همراه بیمار ، كاركنان و  Servqualابزار مورد استفاده جهت انجام اين پژوهش ، پرسشنامه استاندارد مدل  .پردازد 

نظرات اين . ي را مورد بررسي قرار مي دهد ،قابلیت اعتبار، اطمینان خاطر،مسئولیت و پاسخگويي،همدل عوامل محسوسفراگیران را در پنج بعد 

 .با توجه به محدود بودن جامعه آماري نیازي به نمونه گیري نبوده است . جمع اوري گرديده است  2931گروه در دو مقطع زماني در سال 

از همراهان بیمار از خدمات ارائه  7921درصد از بیماران و  8128يافته هاي پژوهش حاضر بیانگر اين مطلب است كه در ابعاد مختلف  : یافته ها

 .درصد از فراگیران از خدمات بیمارستان امیر اعالم رضايت نموده اند 77درصد از كاركنان و  2821شده به آنان رضايت داشته اند، همچنین 

ارتقاء شغلي كاركنان ، افزايش حمايت  با توجه به نتايج يافته ها به منظور افزايش رضايتمندي مي توان به عواملي نظیر بهبود سیستم:  نتایج

مالي بیماران ،بهبود وضعیت پذيرش بیماران، بهبود انتقال بیمار بین بخش هاي بیمارستان ، افزايش پاسخگويي پزشکان در مورد بیماري و 

 اشاره نمود .. ه فراگیران و سیر پیشرفت و درمان بیماران و تامین فضاي الزم جهت اقامت همراهان بیمار ، راائه خدمات بهتر هتلینگ ب

 

 Servqualكیفیت خدمات ، رضايت مندي ، بیمار ، مدل :کلمات کلیدی 
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 :مقدمه 

يکي از متداول ترين روشها جهت تعیین میزان ارضاي نیازها و خواسته هاي مشتريان توسط سازمان ها، سنجش رضايت مشتري 

كنترل عملکرد كلي سازمان ارائه كرده و سازمان را در تشخیص نقاط ضعف و  اندازه گیري رضايت مشتري، ابزاري مؤثر براي. است

 .تالش براي برطرف كردن آن ها ياري میدهد

بر اين مبنا، رضايت هم يك . است (Expectancy Approach) کي از تعاريف رايج رضايت مندي، بر پايه رويکرد رضايت مداري

براساس اين تعريف،درجه تفاوت . ز مقايسه تجارب فرد با انتظاراتش ناشي مي شودجنبه شناختي دارد و هم يکجنبه هیجاني كه ا

خور مقام و نقش ت، نیز ادراكاتي است از رفتار درانتظارا .میان انتظارات و تجارب فرد، مرجع تعیین كننده مقدار رضايت اوست

  .خود شخص يا ادراكات شخص استاز نقش هاي ديگران در درون يك سازمان

 .را دريافت مي كندخدمت /سازمان يا شخصي كه محصول  :يشترم

 (1001/ژوران ) .حالتي كه مشتري احساس میکند ويژگیهاي فراورده، منطبق با انتظارات اوست :رضايت مشتري

 .يا فرآيند رسیدگي به شکاياتخدمت /پیشنهاد ها و ابراز خرسندي نسبت به محصوالت  ديدگاه ها، :بازخور

 .شخص يا گروه ذينفع در عملکرد يا موفقیت سازمان : طرف ذينفع

مندي  كاتلر، رضايت. ر رابطه با مفهوم رضايت مندي مشتري تعاريف مختلفي از سوي نظريه پردازان بازاريابي ارائه شده استد

نظر كاتلر اگر  به. كند مشتري را به عنوان درجه اي كه عملکرد واقعي يك شركت انتظارات مشتري را برآورده كند، تعريف مي

ديو . )عملکرد شركت انتظارات مشتري را برآورده كند، مشتري احساس رضايت و در غیر اين صورت احساس نارضايتي مي كند

 (288، 2981اندري و دلخواه، 

ضي ، راضي يا نارايا خدمت  پس از دريافت خدمت يا خريد و استفاده از يك كاال( بصورت عام)يك نگرش كلي، هر مشتري در  

در اصل اين . رضايت، وجود يك احساس مثبت است كه در نهايت در مصرف كننده يا دريافت كننده ايجاد مي شود . است 

بر حسب اين كه انتظارات مشتري و كاال . احساس به واسطه برآورده شدن انتظارات مشتري و عملکرد عرضه كننده بوجود مي آيد 

باشند، يا كاال باالتر يا پايین تر از سطح انتظارات مشتري باشد در او احساس رضايت يا يا خدمت دريافت شده با يکديگر هم سطح 

  . ذوق زدگي يا نارضايتي پديد مي آيد

بیمار فلسفه وجودي نظام سالمت است يعني چنانچه مقبولیت و اعتماد او به سازمان هاي ارائه كننده خدمت وجود نداشته باشد 

دست خواهد داد بنابراين مشاركت او در فرايند درمان يعني اطالع يافتن از حقوق اساسي بیمار و بخش سالمت هويت خود را از 

آگاهي به طرح درمان بیماري وي و همراهي او در تصمیم گیري براي انتخاب هاي كلیدي پیش رو و نهايتاً تشريك مساعي در نقد 

بنابراين پذيرفتن بیمار به عنوان شريك سیستم هاي . م درمان استو ارتقاء سیستم هاي درماني همگي ابزارهاي رشد و تعالي نظا

درماني و تعمیم فرهنگ استقبال و انعطاف نسبت به نظرات و انتقاد هاي بیماران در سطح بیمارستانها اهرم رشد بیمارستانهاي 

 (2).تعالي جو مي باشد
 

 پیشینهتحقیق 

نتیجه گرفت و   خدمات ارائه شده در بخشعمومي را مورد مطالعه قرار داداي،  در يك جامعه آماري نمونه 2333زتهامل در سال 

ارتباطات كالمي موثر ارائه دهندگان خدمت به ي همچون از نحوه خدمات سازمان هاي دولتي موارد ( شهروندان)كهمشتريان 

ارتباطات خارجي ، حوه ارائهخدماتتجربه قبلي مراجعان از ن، هاي مراجعان توجهموثر به نیازها و خواسته، ( مردم)شهروندان 
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اي كه سازمان در  هزينه،  تبلیغات و اطالعرساني كه سازمان در خصوص ارائه خدمت نموده است،  سازمان در جلب توجه مراجعان

 را انتظار دارندنمايد  قباالرائه خدمات از مراجعان طلب مي

 :ه است یت خدمت در بخش عمومي را به شرح زير طبقه بندي نمودتهامل با توجه به عوامل ذكر شده در باالابعاد ده گانه كیفز

  .استعدادهاي فیزيکي، تجهیزات، پرسنل و موارد ارتباطي: ملموسات

  .توانايي اجرا كردن خدمات وعده داده شده و موارد ارتباطي: اعتبار و تصديق

  .انتخاببهترين خدمتحساس بودن نسبت به انتظارات مشتريان و كمك به آنان به منظور : حساسیت

  .كاركنان مهارت كافي و دانش و تخصص الزمرا در ارائه خدمات داشته باشند: دانش و توانايي كاركنان

  .رعايت ادب، احترام و توجهدوستانه در برخورد شخصي با مشتريان: تواضع و فروتني

 امانتداري، اعتماد و درستیدر ارائه خدمات: قابلیت اعتماد

 آسودگي مشتري در پذيرش ريسك و خطر و يا ترديد در دريافتخدمات: امنیت

 قابلیت دسترسي و سهولت ارتباط در ارائه خدمات: دسترسي

 كوشش در جهت درك مراجعان و نیازهاي آن ها :درك مشتري

 .فهمند و گوش كردن به سخنان آنان برقراري ارتباط با مشتريانبه زباني كه آنها مي: ارتباطات

سرعت، ادب ونزاكت، راحتي و پاكیزگي و دوستانه بر خورد كردن با مشتري را از ابعاد مديريت كیفیتجامع در بخش  جیسون ،

از نظر او مراجعان و مشتريان بخش عمومي مايلند كاركنان،خدمات مورد انتظار آنان را با سرعت، دقت و اطمینان . انددعمومي می

. احترام به مراجعان به هنگام ارائه خدمات از نظر مشتريان بخش عمومي حائزاهمیت استهمچنینرعايت ادب و  .كامل ارائه نمايند

قابل دسترس بودن خدمات و تمیزي فضاي كار و اقدامات و همچنین صحبتصمیمانه و دوستانه با مراجعان و راهنمايي درست آنان 

  .(1)آيند از ابعاد ديگر مديريت كیفیتجامع در بخش عمومي به حساب مي

میوري و آتکینسون نیز تضمین صحت و درستیخدمات، همدلي و همکاري با مراجعان، دوام و پايداري خدمات و پاسخگويي را از 

مشتريان بخشدولتي بايد اطمینان يابند كه خدمات ارائه شده با . آورند ابعادمديريت كیفیت جامع در بخش عمومي به حساب مي

نین كاركنان بخش دولتي بايد به هنگام ارائه خدمات ابراز نمايند كه به طور كاملدر همچ .صحت كامل و درستي انجام مي شود

مشتريان و مراجعان بايد دريابند كه خدمات ارائه شده موجودكامل است و در قبال خدماتي كه ارائه . خدمت مراجعان هستند

  .نمايند، پاسخگو هستند مي

ر و سريعتر، حفظ ارتباط، كیفیت ارتباط و يکپارچگي وصداقت را از ابعاد مديريت پیتر سنگه دردسترس بودن، ايجاد ارتباط روانت

مراجعانبخش دولتي انتظار دارند، ارتباط كاركنان با مراجعان روان و آسان باشد و كاركنان . كفیت جامع در بخش عمومي مي داند

تظار دارند اينارتباط دوستانه و كالمي در همه مالقات ها مراجعان ان. بازباني سخن بگويند كه براي مراجعان قابل فهم و درك باشد

يکپارچگي و صداقت در رفتارو . اين ارتباط زماني از كیفیتالزم برخوردار است كه انتظارات مشتريان را برآورده سازد. برقرار باشد

  .( 9)كردار نیز از نظر مشتريان بخش دولتي الزم است

، حمايت مديريت ارشد، رابطه با مشتري، رابطه باعرضه كننده، (2332)و آهاير ( 2331)لین ، ف(2338)، سراف(2333)ديل واكلند 

هاي گزارشدهي وكیفیت آنها و شاخص گذاري راازابعاد مديريت كیفیت  مديريت نیروي كار، رفتار كاركنان، مديريت فرايندي، شیوه

 ( 1).جامع در بخش عمومي مي داند

ت اعتماد، پاسخگويي، اطمینان،دلسوزي و تعهد را از ابعاد مديريت كیفیت جامع در بخش عمومي پاراسورامان بعد ملموس، قابلی

. راجعان بهسازمان هاي دولتي به تاسیسات فیزيکي، ابزار، ماشین آالت، پرسنل، موارد و كانال هايارتباطي توجه دارندم .مي داند

نايیاجراي خدمات وعده داده شده را به نحو درست و قابل اتکا داشته همچنین مراجعان اين سازمان ها مايلند اين سازمان ها توا
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 . دباشن

عالقمنديبه فراهم ساختن خدمات مناسب و در كل كمك سازمان به مراجعان جهت دريافت بهترين خدمتاز نظر مراجعان مهم 

 (.5)توانايي و دانش كاركنان در جلب اعتماد مشتريان جهتبازگشت مجدد آن ها و احساس .است

 .بیمارستانهاانواعمشابهیازخدماتراارائهمیکنند،اماكیفیتخدماتدربیمارستانهامشابهنیست

 ( .2) كیفیتمیتواندبهعنوانیکتفاوتاستراتژيکجهتايجادمزيتمتمايزمورداستفادهقرارگیردكهتقلیدآنبرايرقبامشکلخواهدبود

مي تیپايدارشناختهكیفیتهمچنینیکعاملکلیديدرمتمايزشدنخدمات،تعالیومنبعبالقوهمزيترقاب

 -شودوبراهمیتتعیینکنندگیآندرانتخاببیمارستانازسويمشتريان،

ادعاشدهاستکهبابهبودكیفیتخدماتبیمارستاني،تعدادبیمارانراضیودرنتیجهمیزانوفاداريمشتري(7)ايجادرضايتوحفظمشتريتاكیدشدهاست

. (8)نیزافزايشمییابد

انتظاراتیکیازمهمترينتعیینکنندههايارزي.اندباعثبهبوددركیفیتخدماتبیمارستانیشودارائهمراقبتمطابقترجیحات،انتظاراتونیازهايبیمارمیتو

 . ابیمشتريازكیفیتخدماتاستوشناختدقیقانتظاراتمشتري،مهمترينقدمدرتعريفوارائهخدماتباكیفیتباالست

 . درحقیقتیکیازچالشهايفعلینظامهايسالمت،ايناستکهچگونهبهانتظاراتبیمارپاسخدهند

 ( .3) ارائهمراقبتموردغفلتواقعشدهاستر دههايبیمارانتوضوع،شناختنیازهاوخواسعلیرغماهمیتاينم

 سالSERVQUAL روشهايمختلفیبرايتعیینانتظاراتبیمارانوچگونگیبرآوردهشدنآنوجوددارد،امامدلکهتوسطپاراسورامانوهمکاراندر

( 20)طراحیشدهاست،يکیازبهترينوپراستفادهترينمدلهابرايارزيابیانتظاراتوادراكمشتريانازكیفیتخدماتاست 1988

كیفیتفنیبردقترويههاوتشخیصهايپز(.ياكیفیتفرايند)وكیفیتکاركردي(ياكیفیتپیامد)كیفیتفني:كیفیتدرخدماتبهداشتیدرمانیدوبعددارد

( 22) .بیمارانارائهمیشود،اشارهداردشکیمعطوفاستوكیفیتکاركرديبهروشیکهخدماتبهداشتیبه

 (21) ازآنجايیکهاغلببیمارانفاقددانشموردنیازبرايارزيابیکیفیتفنیخدماتهستند،بنابراينارزيابیآنهاازكیفیتبرمبنايفرايندارائهمراقبتاست.

رزشیابیفعالیتیاستمشتملبرپايشوارزشیابیازفرايندهايضرورياستکهجهتقضاوتدرموردكارآمديبرنامههايازپیشتعیینشدهبکارمیروندودرواقعا

 .تشريحوتوصیفکمیوكیفیپديدههاوفعالیتهاكهقضاوتارزشیرابهدنبالدارد

. تعییندرجهاعتباربیمارستانهاودرجهارزشیابیمراكزدرمانینیزفرايندياستکهدرآناستانداردهاتعیینومطابقباآنهااندازهگیريمیشود

نراستاسیاستهايجديديجهتارزيابیعملکردبیمارستانهاتوسعهیافتهاندازدرطیدهسالگذشتهبیمارستانهاخودراباتغییراتمحیطیوفقدادهودراي

 جملهاستراتژيهايارتقاءكیفیت،بررسیمیزانرضايتمنديبیماران،بررسیشاخصهايعملکردي،مسئولیتپذيريو

 .استراتژيخدمتبهمشتريموضوعیکلیدياست. كهانگیزههايیرابرايتوجهوارزيابیعملکردبیمارستانهابهشمارمیآيند...

عنصردربررسیمحیطي،آگاهیسازمانازمشتريانداخلیوخارجیخودهمچنینتعییناولويتبندينیازهايمشتريانمیباشدكهنیازهاوانتظاحساسترين

 .راتمشتريانداخلیوخارجیبايدازطريقتحقیقگروههايويژه،تماسهايخطمقدمبامشتريانصورتگیرد

میکنداستفادهازنظراتگیرندگانخدمتدرواقعزيرساختبرعدمرضايتبیماروبیتوجهیبهنظراتاوبهبوديبیمارواخذنتیجهمطلوبدرمانیراخدشهدار

درمراكزبهداشتیدرمانینیزتوجهبهنظراتوخواستههايبیمارانوجلبرضايتآنانیکش.نامههاوپروژههايخدماتیجهتجلبمشاركتهايمردمیدرآنهاست

 ( .29) تاخصکیفیبهشمارمیرودزيراكهايننظراتمنجربهنوآوريشدهوارتقاءكیفیتخدماتواعادهسالمتیرابهدنبالخواهدداش
 

 روش پژوهش

خدمات بیمارستان آنکولوژي امیر  ارزيابیکیفیت كه بهاست بوده  كاربرديپژوهش حاضر يك مطالعه مقطعي از نوع توصیفي 

بوده كه نظرات بیماران ، همراه  Servqualابزار مورد استفاده جهت انجام اين پژوهش ، پرسشنامه استاندارد مدل  .پرداخته است

را مورد  همدلي،مسئولیت و پاسخگويي،اطمینان خاطر، قابلیت اعتبار، عوامل محسوسبیمار ، كاركنان و فراگیران را در پنج بعد 
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 جمع اوري گرديده 2931در دو مقطع زماني در سال به وسیله پرسشنامه اي با طیف لیکرت نظرات اين گروه . گرفتبررسي قرار 

. با توجه به محدود بودن جامعه آماري نیازي به نمونه گیري نبوده است. است 

، ضريب برايتجزيهوتحلیلدادههايحاضر،پسازجمعآوريپرسشنامههاازفنونآمارتوصیفیمیانگین،فراواني، نمودارهايمیلهايودايرهاي

 .است انجام شده  spssبا استفاده از برنامه نرم افزاري.....همبستگي پیرسون و

 

 :هاي پژوهش يافته

و  2از بخش اطفال (  درصد 8525)بیماران از خدمات ارائه شده به آنان رضايت داشته اند كه بیشترين رضايت  درصد از 8128

 8223از نظر بعدها نیز بیشترين رضايتمندي مربوطه بعد قابلیت اعتبار با . بوده است  1از بخش اطفال ( درصد 7723)كمترين آن 

درصد  8322در بعد اطمینان خاطر با  2بخش اطفال . دردصد بوده است  7327بعد همدلي با ربوط به ترين آن مدرصد  و كم

كمترين درصد  7927در بعد مسئولیت و پاسخگويي  با  1سال رگبیشترين میزان رضايتمندي را كسب نموده در حالي كه بخش بز

 رضايتمندي را داشته است 

دانش و مهارت پزشکان و ، برخورد پرسنل بیمارستان ، تابلوهاي راهنماي نصب شده در بیمارستان ، پاكیزگي بخش ها بیماران 

را از نقاط قوت بیمارستان اعالم حفظ حريم شخصي بیمار در حین اقدامات درماني ، دسترسي سريع به پرستار ،  پرسنل بیمارستان

 نموده اند

 

 

 

 رضايتمندي  بیمار به تفکیك ابعاد  رضايتمندي و بخش  2جدول

 

عوامل 

 محسوس
 اطمینان خاطر قابلیت اعتبار

مسئولیت و 

 پاسخگويي
 درصد رضايتمندي همدلي

 %84.6 %81.8 %83.8 %88.2 %89.5 %80.7 اتفاقات

 %85.5 %82.0 %84.8 %89.1 %88.3 %84.9 2اطفال 

 %77.9 %76.3 %86.1 %80.4 %81.3 %75.5 1اطفال 

 %82.9 %79.4 %82.4 %84.7 %88.6 %79.7 2بزرگسال 

 %84.2 %81.5 %73.7 %86.8 %86.9 %82.9 1بزرگسال 

 %82.1 %77.6 %81.2 %83.3 %87.2 %82.2 هماتولوژي

 %82.8 %79.7 %82.0 %85.4 %86.9 %80.9 كل بیمارستان
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مربوط به  (  درصد  73) درصد از همراهان بیمار از خدمات ارائه شده به بیمار انان رضايت داشته اند كه بیشترين رضايت  7821

از نظر بعدها نیز همراهان بیمار بیشترين رضايتمندي را از  . از بخش اتفاقات بوده است ( درصد 7223)و كمترين آن  2بخش اطفال 

در بعد  2بخش بزرگسال. درصد بوده است  2823درصد  و كمترين آن مربوط به بعد همدلي با  8521بعد اطمینان خاطر  با 

 2725در بعد همدلي  با  2درصد بیشترين میزان رضايتمندي را كسب نموده در حالي كه بخش اطفال   8225اطمینان خاطر با 

 درصد كمترين رضايتمندي را داشته است  

برخورد و رفتار مناسب ، ظاهر آراسته  پرسنل بیمارستان ، تابلوهاي راهنماي نصب شده در بیمارستان ، ها  پاكیزگي بخشهمراهان بیمار 

 .را از نقاط قوت بیمارستان اعالم نموده اند  دانش و مهارت پزشکان و پرسنل بیمارستان، پرسنل بیمارستان 

 

 بخشرضايتمندي همراه بیمار به تفکیك ابعاد  رضايتمندي و  1جدول 

 

 اطمینان خاطر قابلیت اعتبار عوامل محسوس

مسئولیت و 

 درصد رضايتمندي همدلي پاسخگويي

 %76.9 %67.8 %75.9 %85.0 %78.7 %79.7 اتفاقات

 %79.0 %67.5 %78.3 %86.1 %81.5 %84.9 2اطفال 

 %78.9 %68.3 %77.4 %84.8 %83.3 %84.0 1اطفال 

 %78.8 %69.2 %79.0 %86.5 %80.3 %81.4 2بزرگسال 

 %78.1 %69.5 %77.7 %85.9 %81.0 %78.7 1بزرگسال 

 %77.2 %71.1 %76.0 %83.3 %75.8 %81.1 هماتولوژي

 %78.2 %68.9 %77.4 %85.2 %80.1 %81.6 كل بیمارستان

مربوط به بخش هاي ( درصد  8121) نان رضايت داشته اند كه بیشترين رضايت آدرصد از كاركنان از خدمات ارائه شده به  2821

از نظر بعدها نیز كاركنان بیشترين . مربوط به بخش اتاق عمل بوده است ( درصد 5922)تغذيه و راديولوژي و كمترين آن 

بخش . درصد بوده است  25222با  محسوسعوامل و كمترين آن مربوط به بعد  درصد 72227با  قابلیت اعتباررضايتمندي را از بعد 

در اتاق عمل درصد بیشترين میزان رضايتمندي را كسب نموده در حالي كه بخش  %91.2با مسئولیت و پاسخگويي در بعد  تغذيه

 درصد كمترين رضايتمندي را داشته است40با  مسئولیت و پاسخگويي بعد 

و كمترين متعلق به بخش اتاق عمل مي  1ش هاي هماتولوژي و اطفال بیشترين رضايت كاركنان در بخش درماني متعلق به بخ

در بخشهاي پاراكلینیك نیز . در بخش هاي پشتیباني نیز واحد تغذيه بیشترين و خدمات كمترين رضايت را داشته اند . باشد 

 .كاركنان راديولوژي بیشترين و داروخانه كمترين رضايت را داشته اند 

 كاركنان به تفکیك ابعاد رضايتمندي و بخشرضايتمندي  9جدول 

 
 اطمینان خاطر قابلیت اعتبار عوامل محسوس

مسئولیت و 

 پاسخگويي
 درصد رضايتمندي همدلي
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 %62.00 %60.20 %59.60 %65.60 %66.60 %58.20 اتفاقات

 %57.00 %56.80 %50.60 %60.20 %60.20 %57.60 2اطفال 

 %66.00 %68.20 %65.00 %75.20 %66.20 %55.20 1اطفال 

 %63.80 %61.20 %61.20 %66.20 %67.80 %63.00 2بزرگسال 

 %58.00 %56.20 %52.80 %61.40 %63.60 %56.20 1بزرگسال 

 %66.00 %63.00 %60.40 %65.20 %72.40 %68.80 هماتولوژي

 %82.40 %82.80 %85.00 %86.80 %86.00 %71.60 راديولوژي

 %70.8 %72.6 %69.0 %73.8 %72.6 %65.6 آزمايشگاه

 %73.0 %73.0 %70.8 %80.4 %74.0 %66.6 انتظامات

 %66.4 %66.4 %63.8 %66.0 %68.8 %67.2 خدمات

 %82.4 %77.8 %91.2 %78.8 %83.6 %80.8 تغذيه

 %67.6 %70.4 %65.0 %67.6 %67.4 %67.2 پذيرش

 %66.2 %68.0 %65.8 %71.6 %68.6 %56.6 داروخانه

 %68.8 %63.8 %68.4 %72.6 %74.0 %65.6 مخابرات

 %67.4 %72.4 %64.2 %65.0 %73.4 %62.2 حسابداري

 %75.4 %77.4 %76.2 %73.4 %75.6 %74.4 اداري

 %69.0 %65.2 %69.0 %66.0 %70.8 %74.0 دفتر پرستاري

 %53.60 %51.40 %40 %46.20 %62 %68.40 اتاق عمل

 %76.60 %79.20 %75.40 %81.00 %78.60 %68.40 تاسیسات

 %68.02 %67.68 %65.97 %69.63 %71.17 %65.66 كل كاركنان  بیمارستان

 

اين رضايت بیشتر در بعد قابلیت اعتبار بیمارستان امیر رضايت داشته اند كه  دردرصد از فراگیران از خدمات ارائه شده به آنان 77

 .بوده است 

 رضايتمندي فراگیران  به تفکیك ابعاد  رضايتمندي و بخش 1 جدول

 

عوامل 

 محسوس
 اطمینان خاطر قابلیت اعتبار

مسئولیت و 

 پاسخگويي
 درصد رضايتمندي همدلي

 %77.0 %77.0 %73.0 %74.0 %80.5 %77.8 فراگیران

 

 :نتیجه گیري 

باهمة بیمارستان امیر درمجموعآنچهکهازنتايجاينمطالعهبهنظرمیرسد بیانگرايننکتهاستکه

ولیکن توانسته و علي رغم پايین بودن رضايت كاركنان بیمارستان كاستیهاونقاطضعفیکهدرارايةخدماتبهمراجعهکنندگان وجوددارد

 .بیماران را كسب نمايد 82.8رضايت 
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ارائه طرح هايي جهت  با توجه به رضايت پايین كاركنان بیمارستان به نظر مي رسد كه مديران بیمارستان بايستي نسبت به

بي شك افزايش رضايتمندي كاركنان و افزايش انگیزه خدمت در آنان افزايش رضايت . باالبردن رضايت و انگیزه كاركنان اقدام نمايد

 .ا در پي خواهد داشتبیماران ر

افزايش امکانات توجه به نتايج يافته ها به منظور افزايش رضايتمندي مي توان به عواملي نظیر بهبود سیستم ارتقاء شغلي كاركنان ، 

افزايش حمايت مالي بیماران ،بهبود وضعیت پذيرش بیماران، رفاهي و فرهنگي كاركنان ، افزايش سختي كار با بیماران سرطاني ،  

بین بخش هاي بیمارستان ، افزايش پاسخگويي پزشکان در مورد بیماري و سیر پیشرفت و درمان بیماران و بهبود انتقال بیمار 

 اشاره نمود.. رائه خدمات بهتر هتلینگ به فراگیران و اتامین فضاي الزم جهت اقامت همراهان بیمار ، 
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