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 رضایتمندی بیماران ازارتباط پزشک وبیمار در مراجعین  تعیین میزان

 (1) سرپایی بیمارستان های شهر تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 چکیده

ارتباط پزشک با بیمار اساس فعالیت خوب پزشکی توصیف شده است. ارتباط خوب پزشک با بیمار باعث  مقدمه:
گردد. مطالعات راجع به رضایتمندی بیمار و به تبع آن افزایش پیروی بیمار از درمانهای تجویز شده و ارتقاء سالمتی می

این مطالعه بررسی میزان رضایتمندی ازهدف .است رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک با بیمار در ایران محدود 
 بیماران از ارتباط پزشک با بیمار است .

های توصیفی تحلیلی ( و دارای جنبهcross-sectionalمیدانی به روش مقطعی) -این پژوهش کاربردی مواد و روشها:
بیمارستان دولتی بطور  5وصی و بیمارستان خص 5بیمارستان دانشگاهی،  5است که ازمیان بیمارستانهای شهر تهران 

ههای سرپایی این بیمارستانها، پس از شرح مطالعه برای آنها و با رضایت تصادفی انتخاب گردیده و از مراجعین به درمانگا
مورد سنجش  پرسشنامهمیزان رضایتمندی توسط شخصی پرسشگری به روش غیر تصادفی در دسترس صورت گرفت. 

ها در قسمت توصیفی با ذکر فراوانی و درصد، و در قسمت تحلیلی با کمک اطالعات دادهپس از گردآوری قرار گرفت.
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS 11.5افزار آماری و نرم ANOVA  ،T-Testتستهای 

رضایتمندی بیمار پرسشگری راجع به رضایتمندی از ارتباط پزشک با بیمار انجام شد میزان  1200در مجموع از  ها:یافته
و  %7/4، بسیار زیاد %4/14، کم  %1/15زیاد  ، %4/63به ترتیب اولویت متوسط بیماربیماران از ارتباط پزشک با 

بود بیشترین درجه رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک با بیمار متوسط بود. میانگین رضایتمندی بیماران  %5/2بسیار کم 
بود.ولی درآخرین سوال که از بیمار پرسیده شده در  30و حداقل آن  110تمندی ، حداکثر رضای35/76±99/13از ارتباط 

 %8/20،بسیار زیاد  %2/30،زیاد  %33مجموع چقدر از پزشکتان راضی هستید به ترتیب اولویت ذکر کرده اند:متوسط
داری بین معنی است..ارتباط آماری %60که رضایتمندی بسیار زیاد و زیاد در مجموع %5/3وبسیار کم  %2/10،کم

و  و شغل تاهل، های دموگرافیک بیماران مانند جنس، گروه سنیرضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک و بیمار باویژگی
 وجود داشت.  و جنس پزشکان های دموگرافیک پزشکان مانند سنویژگی

باشد که خیلی مطلوب نیست. با میزان رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک با بیمار در مجموع "متوسط "می گیری:نتیجه
مهارتها بطور جدی در برنامه آموزشی  آموزش این الزم است اندر رضایتمندی بیمار مهارتهای ارتباطیتوجه به نقش مهم 

ی و متخصص گنجانده شود.ارزیابی ازمهارتهای ارتباطی دانشجویان گروه پزشکی، آموزش مدون و مداوم پزشکان عموم
دانشجویان مانند ارزیابی علمی آنها جدی گرفته شود.. همچنین در ارزشیابی و اعتبارسنجی مراکز درمانی روی امتیازبندی 

 ی گردد.رضایتمندی بیماران از خدمات بهداشتی درمانی بخصوص در حیطه ارتباط کادر درمانی با بیماران تاکید بیشتر

 : رضایتمندی، ارتباط، پزشک، بیمار.واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

ارتباط پزشک با بیمار اساس فعالیت خوب پزشکی و محور همه اقدامات بالینی توصیف شده است.ارتباط خوب پزشک  
وبیمار باعث رضایتمندی بیماران وبه تبع آن افزایش پیروی بیمار از طرح های درمانی تجویز شده و سالمتی بیشتر می 

 گردد
بسته به میزان توسعه یافتگی و توجه به حقوق مردم رضایتمندی  ( . بررسی ها نشان می دهد که کشورهای مختلف3-1)

عمومی از نظام سالمت را مورد توجه قرار داده اند و حتی با ایجاد سامانه های سنجش رضایت نسبت به ارزشیابی و 
مهمترین شاخص انتشار نتایج رضایتمندی در سطح ملی اقدام می نمایند.میزان رضایتمندی از کیفیت خدمات درمانی یکی از 

(.مطالعات زیادی راجع به ارزشیابی رضایتمندی بیماران از سیستم های 4های ارزیابی کیفیت مراقبت های بالینی است)
بهداشتی در کشورهای خارج وایران انجام گردیده که می توان به مطالعه پوتیریادیس و همکاران در دانشگاه مل بورن 

 17780دی بیماران را از طریق پست الکترونیک مورد بررسی قرار دادند که از استرالیا اشاره کرد که سطح رضایتمن
(. مطالعه 5بود ) %84و رضایتمندی از ارتباط با پزشکان %6/68نفر جواب دادند. سطح رضایت عمومی  7130بیمار

نواده صورت گرفت دیگری توسط مارسینویکز و همکاران در دانشگاه پولند در مورد رضایتمندی بیماران از پزشکان خا
(.در یک 6مثبت گزارش کردند) %5/73بیماران تعامل باپزشکان رامثبت و ارزیابی کلی از پزشکان را در  6/49%

نظرات ، عقاید،تمایالت و انتظارات بیماران را در تهران از پزشک  1376مطالعه در ایران دکتر زالی و همکاران در سال 
(.در مطالعه دیگری توسط دکتر 1ا ابراز داشتند که از پزشک خود راضی هستند)از نمونه ه %5/93معالج جویا شدندکه

بدست  %88رضایتمندی حیدری وهمکاران با عنوان رضایتمندی ازپزشکان عمومی شهر قم صورت گرفت که 
ا از این (.مطالعات راجع به رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک با بیمار در ایران بسیار محدود بوده و هدف م7آمد)

مطالعه بررسی میزان رضایتمندی بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه  های بیمارستان های شهر تهران نسبت به 
ارتباط پزشک با بیمار می باشد تا بر اساس اطالعات بدست آمده از این مطالعه بتوان نقاط ضعف و قوت ارتباط  و تعامل 

احی راهکارها و برنامه های آموزشی جهت پزشکان و بیماران بتوان قدمهایی مثبت در پزشک وبیمار را پیدا کرده و با طر
 راستای ارتقائ کیفیت ارتباط پزشک وبیمار و خدمات ارائه شده ودر نهایت سالمتی بیشتر بیماران برداشت.

 
 مواد و روشها:

جنبه های توصیفی وتحلیلی بوده که از دارای وcross – sectionalمیدانی به روش  مقطعی  –این پژوهش کاربردی  
بیمارستانهای شهر تهران پنج بیمارستان دانشگاهی ، پنج بیمارستان خصوصی و پنج بیمارستان دولتی بطور تصادفی 

بیمار غیر تصادفی در دسترس مورد مطالعه قرار گرفت.    ابزارگردآوری اطالعات  80انتخاب گردیده واز هر بیمارستان 
نیز استفاده گردیدپس از طراحی اولیه،پرسشنامه  WHOهایباشد که در طراحی آن از پروتکلق ساخته میپرسشنامه محق

در اختیار اساتید گروه  اخالق پزشکی قرار گرفت و پس از برطرف نمودن ابهامات روایی پرسشنامه مورد تایید قرار 
بدست آمد. پاسخ  %75شد و ضریب همبستگی  استفاده test re testگرفت. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش  

بندي شد. پس از سواالت بر اساس مقیاس پنج گزینه اي لیکرت در پنج سطح بسیار زیاد،زیاد ، متوسط کم  و بسیار کم  طبقه
ها در قسمت توصیفی با ذکر فراوانی ودرصد داده ها توسط جداول ونمودارارائه گردیده ودر گرد آوری  اطالعات، یافته

و سایر تست های مرتبط  با کمک نرم آفزار آماری    ANOVAقسمت تحلیلی مطالعه با کمک آزمونهای تی تست  و 
SPSS 11.5 .تجزیه وتحلیل صورت پذیرفت 

 
 مالحظات اخالقی : 

 .این مطالعه در گروه اخالق پزشکی دانشکده پزشکی،شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت
مارستان های مورد مطالعه هماهنگی به عمل آمده و بیماران با رضایت شخصی وارد مطالعه گشته و نسبت به تکمیل با بی

 پرسشنامه هیچگونه اجباری صورت نپذیرفت. 
 نام بیماران، پزشکان و مراکز درمانی ذکر نشده و محرمانه است .

 
 

 نتایج



مشخصات دموگرافیک از ارتباط پزشک با بیمار انجام شد.بیمار پرسشگری راجع به رضایتمندی  1200درمجموع از
 ( آمده است.1بیماران در )جدول 

 ( 759بیشتر بیماران زنn = )3/63٪ ( 675و بیشتر آنها متاهلn = )2/56٪ .بود 

 20-29سن مراجعین در گروه سنی  ینبیشتر ( 248سالn = )8/32٪  30-39و سپس گروه سنی ( 177سالn = )
و میانگین سنی  94/35±57/14بود. میانگین سنی بیماران خانم  85/36±84/15گین سنی بیماران بود. میان 4/23٪

 بود. 08/38±63/17آقایان 

 ( 314بیشترین شغل بیماران کارمندn = )2/26% ( 156و سپس شغل آزاد )بود.  %13 

 ( 534بیشترین تحصیالت بیماران دیپلمn =( و سپس لیسانس و باالتر )285n = )8/23%  .بود 

  (  2جدول )مشخصات دموگرافیک پزشکان در( 635ذکر شده است.بیشترین جنس پزشکان مردn = )9/52%  و از
 .ندبود 5/48%( = 582nنظر گروه سنی بیشتر آنها میانسال )

 ست آمد  سوال مهارتهای ارتباطی بد 22میزان رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک با بیمارکه ازمیانگین رضایتمندی
بیشترین .بود  %5/2و بسیار کم  %7/4، بسیار زیاد  %4/14، کم  %1/15، زیاد  %4/63به ترتیب اولویت متوسط 

 (.1بود)نمودار  4/63%( = 638nدرجه رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک با بیمار متوسط بود که )

  30و حداقل آن  110و حداکثر رضایتمندی  35/76±99/13میانگین رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک و بیمار 
 بود.

  بود.   74±87/13ومیانگین رضایتمندی آقایان 77± 93/13میانگین رضایتمندی خانمها  از ارتباط پزشک با بیمار
 (.= 00/0pرابطه رضایتمندی و جنس بیمار از نظر آماری معنی دار بود)

  . بود.   15/74±04/14و افراد مجرد 32/78± 41/14میانگین رضایتمندی افراد متاهل از ارتباط پزشک با بیمار
 (= 00/0pرابطه  رضایتمندی و تاهل از نظر آماری معنی دار بود)

   و  60(،06/81± 41/11)سال 10بیشترین رضایتمندی از ارتباط پزشک با بیمار به ترتیب در گروه سنی زیر
( بود. رابطه رضایتمندی بیماران از ارتباط 58/79± 96/14سالگی )50 – 59(وگروه سنی 77/80± 70/14)باالتر

 (3.)جدول(= 01/0pپزشک با بیمار و گروه سنی از نظر آماری معنی دار بود)

  (،و کمترین رضایتمندی 29/79± 85/13)بیشترین رضایتمندی از ارتباط پزشک با بیمار در خانمهای خانه دار
( بود. رابطه رضایتمندی 73/72± 58/11( و دانشگاهیان )64/72± 56/16(وکارگران)64/72± 73/12ربیکاران )د

 (4)جدول( .= 00/0pبیماران از ارتباط پزشک با بیمار و شغل از نظر آماری معنی دار بود )

 (ر34/83± 61/14بیشترین رضایتمندی از ارتباط پزشک با بیمار درافراد بیسواد بود . ) ابطه رضایتمندی بیماران از
 (5)جدول(.= 195/0pدار نبود)ارتباط پزشک با بیمار و تحصیالت از نظر آماری معنی

 . 99/13( ،در پزشکان میانسال )16/78± 67/14)میانگین رضایتمندی از ارتباط پزشک با بیمار ادر پزشکان جوان ±
ندی بیماران بیماران از ارتباط پزشک با بیمار و ( بود. رابطه رضایتم98/74± 62/14( ودرپزشکان مسن )58/76

 (.= 00/0pدار بود )سن پزشکان از نظر آماری معنی

 ( و در پزشکان آقا 97/78± 39/13میانگین رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک با بیمار در پزشکان خانم )
جنس پزشکان از نظر آماری معنی دار ( بود. رابطه رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک با بیمار و ±76 57/14)

 (= 003/0pبود)



 (در بیمارستان 73/76± 28/13میانگین رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک با بیمار در بیمارستان خصوصی،)
( بود.رابطه رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک 77/75± 35/14(ودربیمارستان دولتی)55/76± 39/14دانشگاهی )

 (.= 63/0pبیمارستان از نظر آماری معنی دار نبود ) با بیمار و نوع

  نفر گفته بودند پزشک به موقع به درمانگاه مراجعه کرده و میانگین رضایتمندی آنها از از ارتباط  656از بین بیماران
نفر گفته بودند پزشک به موقع به درمانگاه مراجعه نکرده و میانگین  205(بود.1/78± 43/13پزشک بابیمار)

(بود. رابطه رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک با 5/68± 58/11ایتمندی آنها از از ارتباط پزشک بابیمار)رض
 (.= 00/0pدار بود )بیمار و به موقع آمدن پزشک به درمانگاه از نظر آماری معنی

  ها از از ارتباط پزشک نفر گفته بودند از برخورد منشی رضایت دارند و میانگین رضایتمندی آن 786از بین بیماران
نفر گفته بودند از برخورد منشی رضایت ندارند و میانگین رضایتمندی آنها از از 145(بود. 15/77± 32/14بابیمار)

(بود. رابطه رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک با بیمار و برخورد منشی از 11/75± 84/11ارتباط پزشک بابیمار)
 (.= 00/0pدار بود )نظر آماری معنی

 بحث

( از ارتباط پزشک و بیمار در حد متوسط بود %4/63های این پژوهش بیشترین میزان رضایتمندی بیماران )براساس یافته
توجهی به این مهارتها تواند به علت عدم آگاهی پزشکان از مهارتهای ارتباطی و یا بیبخش نیست و میرضایتخیلی که 

ها و خدمات بهداشتی سیستم بهداشتی درمانی یک روش مهم ارزیابی از کیفیت مراقبتباشد. بررسی رضایتمندی بیماران از 
(. ارتباط خوب پزشک و بیمار باعث ارتقاء رضایتمندی بیمار، ایجاد اعتماد و پیروی بهتر از دستورات 8،9درمانی است )

 ً (. 10،11گردد )پیامدهای سالمتی بهتر میپزشکی و روشهای درمانی، تطابق روحی بیشتربیمار با بیماریش و نهایتا
کشورهای مختلف بسته به میزان توسعه یافتگی و توجه به حقوق شهروندان، رضایتمندی عمومی از نظام سالمت را مورد 

اند. رضایتمندی بیماران یک شاخص مهم در سنجش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی است. در کشورهای توجه قرار داده
شود که تالش  زیادی را برای تعالی عملکرد نظام اله اقدام به شناسایی بیمارستانها و مراکز درمانی میپیشرفته همه س

( و بررسی رضایتمندی بیماران به عنوان یک پیامد مهم سالمتی بطور روزافزون مورد توجه 4اند )درمانی مبذول داشته
های سالمتی های مختلف مراقبتها و سیستمرای مقایسه برنامهب -1تواند بکار رود: قرار گرفته است و برای چهار هدف می

برای مشخص کردن اینکه کدام نوع خدمات باید اصالح یا تغییر  -3های بهداشتی درمانی جهت ارزیابی کیفیت مراقبت -2
ردن آنچه که کمک کردن به سیستم و مؤسسه بهداشتی درمانی در مشخص ک -4یابد تا باعث رضایت بیشتر بیماران گردد. 

المللی و در عرصه خدمات بهداشتی درمانی در سطح بین 1980(. از اوایل دهة 12مراجعین و بیماران دوست دارند )
تعداد مقاالت  1996و  1980توجهی شروع به افزایش کرد. بین سالهای های مرتبط با رضایتمندی به طور قابلپژوهش

های مختلف سیستم (. در کشور ما نیز مطالعات رضایتمندی در حیطه13اشت )مرتبط با رضایتمندی افزایش  پنج برابری د
بهداشتی درمانی مانند بیماران بستری، سرپایی، اورژانس و غیره صورت گرفته است ولی مطالعات در مورد رضایتمندی 

که در ایران بطور دقیق به  هایی استتوان گفت این مطالعه جز اولین پژوهشاز ارتباط پزشک با بیمار بسیار کم است و می
های مختلف مهارتهای ارتباطی پزشک با بیمار پرداخته است. در یک مطالعه توسط زالی و بررسی رضایتمندی از مؤلفه
 %5/93های شهر تهران ها و مطبنمونه انتخاب شده از بین بیمارستانها، درمانگاه 402همکاران در تهران از میان 

گویان براین باور بودند که هر چه میزان پاسخ %74کرد پزشک معالج احساس رضایت داشتندو گویان از نحوه عملپاسخ
(. در مطالعه دیگری توسط 1تر باشد میزان رضایت او نیز بیشتر خواهد بود )ارتباط پزشک با بیمار بهتر و صمیمی

و نمرات از  21/112مندی مره رضایتحیدری و همکاران راجع به رضایت بیماران از پزشکان عمومی شهر قم، میانگین ن
(.در مطالعه خمسه و همکاران راجع به 14بدست آمد ) %88بود و میانه درصد رضایتمندی بیماران  125تا  66

عمومی  ریز و متابولیسم بیمارستان فیروزگر رضایتهای غدد درونرضایتمندی از نحوة ارائه خدمات سرپایی در درمانگاه
(. در مطالعه 15بود ) 25از  2/18و رضایت از ارتباطات  30از  6/20رضایت از روابط بین فردی  ،10از  9/6بیماران 

های دانشگاه علوم پزشکی تهران اکبری و همکاران راجع به عوامل مؤثر بر رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستان
ان راجع به بررسی میزان رضایت بیماران (. در مطالعه مدنی و همکار16بود ) %8/83میزان رضایت از خدمات پزشکی 

(. در مطالعه حاجیان در 17بیماران از خدمات پزشکی رضایت باال داشتند) %7/68بستری از خدمات پزشکی پرستاری 
نژاد بابل رضایت کلی مورد رضایت بیماران بستری از نحوة ارائه خدمات درمانی در بیمارستانهای شهید بهشتی و یحیی

(. در مطالعه نصیرانی و 18بود ) %94بود و از نظر خدمات مربوط به پزشک رضایت زیاد و خیلی زیاد  %6/93بیماران 
همکاران راجع به بررسی رضایت بیمار از نحوه ارتباط کادر درمانی در بخش اورژانس بیمارستان شهید صدوقی یزد 



(. در مطالعه صالحیان و همکاران که راجع 19از پرستاران راضی بودند ) %45بیماران از نحوه ارتباط پزشک و  50%
االنبیا )ص( ایرانشهر انجام شد به بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری از خدمات پزشکی پرستاری بیمارستان خاتم

(. در مطالعه دیگری 20ناراضی بودند ) %5/37تا حدودی راضی و  %5/21بیماران از خدمات پزشکی راضی،  41%
و رضایتمندی از  %6/68پادیس و همکاران در دانشگاه ملبورن استرالیا انجام شد سطح رضایت عمومی  که توسط پوتیر

بیماران تعامل با پزشکان را  %6/49(. در مطالعه مارسینویکز و همکاران در دانشگاه پولند 5بود ) %84ارتباط با پزشک 
ه دیگری توسط لیندا و همکاران در دانشگاه آمستردام (. در مطالع6مثبت بود ) %5/73مثبت و ارزیابی کلی از پزشکان 
 (.21بود ) %81رضایت کلی بیماران از پزشکان 

دهد که بیشتر مطالعات راجع به رضایتمندی کلی از خدمات پزشکی بیمارستان و یا پزشک است و مطالعات فوق نشان می
ین رضایتمندی بررسی شده فقط بیان شده از ارتباط کمتر به رضایتمندی از ارتباط پزشک با بیمار پرداخته است و اگر ا

رضایت دارند یا خیر و به میزان و سطح رضایتمندی و جزئیات آن پرداخته نشده است. طیف رضایتمندی در مطالعات فوق 
 %50گزارش شده است. در دو مطالعه به رضایتمندی کلی از ارتباط پزشک با بیمار اشاره شده است که  %2/98تا  41از 
( OECDهایی که بانک اطالعات سالمت کشورهای عضو سازمان اقتصادی )(. طبق ارزشیابی15،19است ) %8/72و 

گزارش کرده است میزان رضایتمندی در کشورهای مختلف از نظام سالمت متفاوت است، بطوری که  2005در سال 
، %46، کانادا %50، آلمان %56ستان ، انگل%73، فنالند %78، فرانسه %83رضایتمندی از نظام سالمت استرالیا 

باشد. ارقام رضایتمندی از نظام سالمت در بسیاری از کشورهای در حال می %19و یونان  %24، ایتالیا %40آمریکا 
به علت تفاوت در  می تواندتوسعه باالتر از کشورهای توسعه یافته است. شاید دالیل باال بودن رضایتمندی در این کشورها

(. این مطلب در مورد مطالعات داخل کشور نیز شاید صدق کند. در 4ی، تجارب و انتظارات بیماران باشد )میزان آگاه
میزان رضایتمندی بسیار زیاد و زیاد را ذکر کرده  %60مطالعه ما با پرسیدن سئوال کلی از رضایتمندی نسبت به پزشک 

( متوسط بود که می تواند نشان دهنده این مطلب باشدکه %4/63بندی کل سئواالت بیشترین میزان رضایتمندی )ولی از جمع
 رضایتمندی واقعی که از طریق سواالت بدست آمده است کمتر از چیزی است که بیمار به زبان آورده است.

ً کیفیت ارابا وجود تفاوتهایی که در ارقام باال و پائین رضایتمندی بیماران به علت اثر متغیرهای زمینه ئه ای و یا واقعا
خدمات و ارتباطات بین فردی وجود دارد رضایت بیماران از سیستم بهداشتی درمانی بخصوص در حیطه ارتباط با کادر 
درمان و پزشکان باید بیشتر مورد تاکید قرار گیرد و در نظام ارزشیابی مراکز درمانی و بیمارستانها امتیاز بیشتری به آن 

 (. 4ران باعث اثربخشی بیشتر و توسعه یافتگی نظام سالمت کشورمان شود )تعلق گیرد تا عالوه بر تامین حقوق بیما

در این مطالعه رابطة بین ویژگیهای فردی بیماران با رضایتمندی مورد بررسی قرار گرفت که رابطه رضایتمندی و جنس 
(. نتایج مطالعاتی 4-4)جدول  (، و میانگین رضایتمندی خانمها باالتر از آقایان بود= 00/0pدار بود )از نظر آماری معنی

اند که میزان اند متناقض است. برخی مطالعات نشان دادهکه اثر جنس را در مورد رضایتمندی بیماران بررسی کرده
ً نیز تفاوتی بین 15،17،18(، برخی دیگر میزان رضایتمندی مردان را بیشتر)1،19رضایتمندی زنان بیشتر) ( و بعضا

 (.14،21،22اند)ذکر نکردهرضایتمندی زنان و مردان 

در این مطالعه رضایتمندی از ارتباط پزشک و بیمار در افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد بود و تفاوت از نظر آماری 
( رضایتمندی افراد متاهل را بیشتر از مجرد ذکر نموده است که با 14،18،22(، اکثر مطالعات)= 00/0pدار بود )معنی

داری وجود نداشت دارد فقط در مطالعه نصیریانی و همکاران بین رضایت بیماران و تاهل ارتباط معنیمطالعه ما همخوانی 
(19.) 

( و = 01/0pدار بود )در این مطالعه رابطه رضایتمندی از ارتباط پزشک با بیمار و گروه سنی از نظر آماری معنی
 سالگی بود. 50-59و باالتر و  60، 10های سنی زیر بیشترین رضایتمندی در گروه

داری وجود نداشت.اما (بین سن و رضایتمندی ارتباط معنی21( و در مطالعه لیندا و همکاران )19در مطالعه نصیرانی)
تر از خدمات ارائه شده دهد که بیماران مسن( با مطالعه ما تطابق داشته و نشان می5،12،14،16،18،22اکثریت  مطالعات)

تواند به خاطر کمتر بودن انتظارات و سطح توقعات در سنین باالتر باشد. بیماران مسن از رضایت بیشتری دارند که می
صبر و تحمل باالتری برخوردارندو گذشت زمان تحمل آنها را در مقابل نامالیمات بیشتر کرده است. از طرفی بیماران مسن 

آنان ارزشمند است حتی اگر جواب کامل دریافت خیلی از بیماریها را ناشی از سن می دانند ولذا هرگونه خدماتی برای 
نکنندولی بیماران جوان بدنبال بهبودی کامل هستند. همچنین رضایتمندی باال در افراد مسن می تواند معرف نحوه برخورد 

 دوستانه و محترمانه تر کادر درمانی با افراد مسن باشد.



داری وجود داشت شغل بیماران از نظر آماری رابطه معنیدر مطالعه ما بین رضایتمندی از ارتباط پزشک و بیمار و 
(00/0p =بیشترین رضایتمندی در خانمهای خانه .) دار بود. کمترین رضایتمندی در کارگران، افراد بیکار و دانشگاهی

(. در 1)دار از پزشک معالج بیشتر بود (. در مطالعه زالی و همکاران میزان رضایت افراد خانه7-4وجود دارشت )جدول 
 (.14آموزان بیشتر بود )دار و یا دارای مشاغل متفرقه نسبت به دانشمطالعه حیدری و همکاران میزان رضایت افراد خانه

(. 22اللهی و همکاران نشان داد میزان رضایت طبقات اجتماعی غیر یدی از طبقات اجتماعی یدی بیشتر است )مطالعه آیت
ین نارضایتی مربوط به شغل آزاد مشاهده گردید و در افراد کارگر نارضایتی مشاهده در مطالعه اکبری و همکاران بیشتر

تر باشد میزان رضایتمندی آنان اند که هرچه وضعیت اقتصادی اجتماعی بیماران پائین(. بیشتر مطالعات نشان داده16نشد )
لت سطح توقعات و انتظارات باالتر از خدمات بهداشتی درمانی کمتر است. از طرف دیگر افراد دانشگاهی نیز به ع

 توانند از رضایتمندی کمتری برخوردار باشند. می

داری سواد بود ولی بین رضایتمندی و سطح تحصیالت ارتباط معنیدر مطالعه ما بیشترین رضایتمندی در بین افراد بی
 (.8-4مشاهده نشد )جدول 

بیمار از پزشک معالج کمتر و عکس آن نیز صادق بوده بدین  در مطالعه زالی و همکاران هرچه تحصیالت باالتر رضایت
اللهی نیز (. در مطالعه حیدری و آیت1تر رضایت از پزشک بیشتر بوده است )معنی که هرچه میزان تحصیالت پائین
ز تر رضایت کمتری از پزشکان ابرااند نسبت به بیماران با تحصیالت پائینبیمارانی که تحصیالت باالتری داشته

(. در مطالعه خمسه و همکاران میانگین رضایت عمومی، کیفیت ارائه خدمات، ارتباطات و سهولت 14،22اند)نموده
دسترسی به خدمات در بیماران با سطح تحصیلی کمتر از دیپلم باالتر از سایر گروهها بود در حالیکه متوسط امتیاز 

زمان مؤثر حضور پزشک در بیمارستان با سطح باالتر از دیپلم های مالی و مدت رضایتمندی از روابط بین فردی، جنبه
(. در مطالعه مدنی و همکاران در گروه بیسواد رضایت باال 15دار نبود )بیشتر از سایر گروهها بود و رابطه آماری معنی

(. در 17داری بین سطح تحصیالت و رضایت وجود داشت )بود و ارتباط معنی %25و گروه لیسانس و باالتر  76%
(. در 16تر از افراد بیسواد و کم سواد بودند )مطالعه اکبری و همکاران افراد با تحصیالت باالتر از لیسانس ناراضی

(. اکثر مطالعات حاکی از این است که 18مطالعه حاجیان با افزایش سطح سواد شانس رضایتمندی تمایل به کاهش داشت )
تر ممکن تواند ناشی از این باشد که تحصیالت پائینر و به عکس است که میسطح تحصیالت کمتر باعث رضایتمندی بیشت

شوند و در نتیجه باعث باال رفتن رضایتمندی شود تر راضی میاست میزان توقعات و انتظارات افراد را کمتر کرده و سریع
و شیوه درمان دارند)از طریق و به عکس.از طرفی هرچه تحصیالت باالتر می رود بیماران اطالعات بیشتری از بیماری 

 مطالعه،اینترنت و...(لذا هر گونه درمانی را نمی پسندند ولی افراد بیسواد کامالٌ تسلیم تصمیمات پزشکان هستند. 

دار بود در این مطالعه رضایتمندی از پزشکان زن بیشتر از پزشکان مرد بود و این تفاوت از نظر آماری معنی
(003/0p= 10-4( )جدول .)(و در مطالعه آیت14در مطالعه حیدری و همکاران )(بیماران از 22اللهی و همکاران )

پزشکان مرد رضایت بیشتری داشتند. در مطالعه برتاکیس و همکاران در زمینه تاثیر جنس بر عملکرد پزشکان نشان داد 
پزشکان در مطالعات مختلف متفاوت  (. بنابرین نتایج رضایتمندی از جنسیت23که رضایتمندی از پزشکان زن بیشتر بود )

 است. 

داری داشت بطوری که رضایتمندی از پزشکان جوان بیشتر در این مطالعه رضایتمندی بیماران با سن پزشکان ارتباط معنی
(. در مطالعه حیدری و همکاران میزان رضایتمندی بیماران با افزایش سن 9-4(، )جدول = 00/0pاز میانسال و مسن بود )

( که این مطالعه با مطالعه ما همخوانی دارد و شاید کاهش رضایتمندی با افزایش 14داری را نشان داد )کاهش معنی پزشک
های جدید علمی و افزایش سن آنان باشد.از طرفی شاید پزشکان حوصلگی و یا دور بودن از یافتهسن پزشکان ناشی از بی

از این طریق بیماران بیشتری را به سمت خود جذب نمایند و از درآمد  جوان بیشتر تمایل به جذب رضایت بیمار دارند تا
بیشتری برخوردارباشندولی پزشکان مسن از امنیت شغلی باالتری برخوردارند و لذا بیمار جدیدبرای آنان اهمیت مالی 

 (.1ن نداشته است )چندانی ندارد. در مطالعه زالی و همکاران سن پزشک معالج چندان تاثیری در میزان رضایت بیمارا

در مطالعه ما رضایتمندی از بیمارستانهای دولتی کمتر از خصوصی و دانشگاهی بود اما ارتباط رضایتمندی با نوع 
(. در مطالعه اکبری و همکاران سطح نارضایتی در بیمارستانهای 11-4(، )جدول = 63/0pدار نبود )بیمارستان معنی

(. در مطالعه بهرامپور و = 0001/0p، %3/16، %3صصی بود به ترتیب تخصصی کمتر از بیمارستانهای غیر تخ
 (.001/0p =( ،)24همکاران در بیمارستانهای کرمان رضایتمندی از بیمارستانهای خصوصی بیشتر از دانشگاهی بود )



از طرفی به موقع آمدن پزشک به درمانگاه نیز با رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک با بیمار ارتباط مستقیمی داشته است 
ودر منشور حقوق بیماران نیز آمده است که ارائه خدمات سالمت باید در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار 

طلب توجه بیشتری نمایند.وباالخره برخورد خوب منشی بابیماران با رضایتمندی بیماران باشد وبنابرین پزشکان باید به این م
از ارتباط پزشک با بیمار ارتباط مستقیمی داشته است که نشان میدهدغیر از پزشکان باید به مهارتهای ارتیاطی بقیه کادر 

 گردد.دتا باعث رضایتمندی بیشتر بیماران شودرمان از جمله منشی ها نیزتاکید 

 

 نتیجه گیری

باشد که خیلی مطلوب نیست. با توجه به نقش میزان رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک با بیمار در مجموع "متوسط "می
مهم ارتباط بین فردی در رضایتمندی کلی بیمار الزم است مهارتهای ارتباطی بطور جدی در برنامه آموزشی دانشجویان 

مداوم پزشکان عمومی و متخصص گنجانده شود.ارزیابی ازمهارتهای ارتباطی دانشجویان گروه پزشکی، آموزش مدون و 
مانند ارزیابی علمی آنها جدی گرفته شود.. همچنین در ارزشیابی و اعتبارسنجی مراکز درمانی روی امتیازبندی 

 ماران تاکید بیشتری گردد.رضایتمندی بیماران از خدمات بهداشتی درمانی بخصوص در حیطه ارتباط کادر درمانی با بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منابع

تهران .زالی م. مبانی نوین ارتباط پزشک و بیمار، چاپ اول . فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران .1
،1377 . 

قدیریلشکاجانی ف ،ذوالفقاریمطلقم.درترجمه ارتباط پزشک و بیمار.سازمان بهداشت جهانی)مولف(.چاپ  .2
 .1- 19 صفحه1378.تهران  علوم پزشکی ایران اول.دانشگاه

3. Lynch DJ, McGrady AV, Nagel RW, Wahl EF.The patient – physician relationship and 

medical utilization. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2007; 9(4):266 – 270. 

 .2 صفحه1180شماره ; 1387.موجود.هفته نامه سپیدتجارب ;. رضایتمندی بیماران از نظام سالمتمملکی  .4

5. Potiriadis M, Chondros P, Gilchrist G, Hegarty K, Blashki G, Gunn JM. How do 

Australian patients rate their general practitioner? A descriptive study using the General 

Practice Assessment Questionnaire. Med J Aust. 2008; 189(4):215-9. 

6. Marcinowicz L, Chlabicz S, Grebowski R. Patient satisfaction with healthcare provided 

by family doctors: primary dimensions and an attempt at typology. BMC Health Serv 

Res. 2009; 9:63. 

پزشک وبیمار ،مجموعه مقاالت اخالق پزشکی ،مرکز .پیش درآمدی بر روانشناسی اجتماعی رابطه لفالهی ا .7

 .278 -330  ه:صفح1373،تهران.مطالعات وتحقیقات اخالق پزشکی

 .1385،.تهرانهراتی ف.تقویت مهارتهای ارتباط موفق و موثر.انتشارات به تدبیر .8

 .1386 تهران،.یاسین م. در ترجمه کلید طالیی ارتباطات کول کریس )مولف(.انتشارات جیحونآل .9

10. Takemura Yc, Atsumi R,Tsuda T.Which medical interview behaviors are associated with 

patient satisfaction?Fam Med 2008;40(4):253 – 8. 

11. Cousin G,Schmid Mast M,Roter DL,Hall JA.patient education and 

counseling.PEC2011.(article in press). 

12. Jackson JL, Chamberlin J,Kroenke K.Prediictors of patient satisfaction.Social science 

and medicine2001;52:609 – 620. 

13. Thiedke C.C.What do we really know about patient satisfaction.Fam Pract 

Manag.2007;14(1):33 – 36. 

. 1384 – 1385موثربرآن  در سالهای ، صیدي. رضایتبیمارانازپزشكانعمومیشهرقموعوامللفحیدري ا .14

 .530 – 540صفحه 4،شماره 26دوره ;1387.مجلهعلمیسازماننظامپزشكیجمهوریاسالمیایران
. رضایتمندی بیماران از لفعربی ا،ساداتعقیلي  ر، برادرانمقدم  ح ، لفخمسه ما .15

غدددرونریزومتابولیسممرکزآموزشیدرمانیفیروزگر. ازنحوهارائهخدماتسرپاییدردرمانگاههاي 

 .71- 74صفحه شمارهاول ;1385.فصلنامهپایش

عوامل موثر بر رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستانهای  اکبری ف، حسینی م ،عرب م، چوزوکلی ن . .16

- 35صفحه ) 3) 4 دوره; 1385.مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

25. 



، ربیعی م. بررسی میزان رضایت بیماران بستری از خدمات پزشکی، پرستاری.مجله فرزان ع ،غمدنی س .17

 .15 – 17 صفحه24شماره ; 1383پرستاری  و مامایی

حاجیان ک.  .18

مجلۀدانشگاهع.(1384هایشهیدبهشتیویحیینژادبابل)میزانرضایتبیمارانبستریشدهازنحوهارائهخدماتدرمانیدربیمارستان

 . 51 – 60صفحه(2) ;13869لومپزشکیبابل

بررسي رضایت بیمار از نحوهارتباط كادر درماني در بخش . ح ، دهقانيع، دهقاني م ح خدیجه ن، اسالمي .19

( 2)15;1386 . مجله علمي پژوهشي دانشكده پرستاري و مامایي همدانژانس بیمارستان شهید صدوقي یزد.اور

 .23 – 27صفحه

بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری از خدمات پزشکی و . آ ، پیرکف ، صفدری دهچشمهت صالحیان .20

 .33 – 41صفحه(2)7;1389، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان  پرستاری در بیمارستان

21. Linda C. Zandbelt, MSc, Ellen M.A. Smets, PhD, Frans J. Oort, PhD, Mieke H. Godfried, 

MD, PhD, Hanneke C.J.M. de Haes, PhD. Satisfaction with the Outpatient Encounter. J 

Gen Intern Med.2004;19 (11):  1088 – 1095. 

رضایت بیماران از پزشکان متخصص شیراز. مجله دانشگاه علوم  اللهی  مت، حیدری ز، حق شناس ح. میزانآیت .22

 . 165 – 172 صفحه( 3)6 ; 1378پزشکی کرمان،  

23. Bertakis EE , Helms EJ,Callahan EJ, Azari R , Robbins JA.The influence of gender on 

physician practice style.Med care 1995;33(4):407 – 416. 

24. Bahrampour A,Zolala F.patient satisfaction and related factors in Kerman 

hospitals.Eastern Mediterranean Health Journal 2005;11(5/6):905 – 912. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات دموگرافیك بیماران -1جدول 

http://www.goums.ac.ir/jgbfnm/browse.php?a_id=50&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://www.goums.ac.ir/jgbfnm/browse.php?a_id=50&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118582542/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118582542/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118783739/issue


 فراواني درصد 
 جنس

 زن
 مرد              

 
3/63 
7/34 

 
759 
416 

 تأهل
 متأهل 
 مجرد  

 
2/56 

25 

 
675 
300 

 سن
 10زیر 
19-10 
29-20 
39-30 
49-40 
59-50 

 60باالي 

 
9/1 
3/2 
7/20 
8/14 
8/10 
1/7 
6/5 

 
23 
28 
248 
177 
129 
85 
67 

 شغل
 كارگر 

 كارمند  
 دانشگاهي 

 آزاد  
 بیكار  

 دار  خانه

 
1/3 
2/26 
9/6 

13 
3/4 
6/33 

 
37 
314 
83 
156 
51 
403 

 تحصیالت
 بیسواد

 زیر دیپلم
 دیپلم

 لیسانس و باالتر
 دكتري

 
6/4 
2/20 
5/44 
8/23 
7/0 

 
55 
242 
534 
285 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات دموگرافیک پزشکان -2جدول
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 ميانگين رضايتمندي بيماران در گروههاي سني مختلف-3جدول 
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 انحراف معيار تعداد ميانگين گروه سني بيمار
 41/11 15 06/81 10زير 
10-19 28/77 25 81/14 
29-21 84/77 203 18/14 
39-30 27/74 149 87/13 
49-40 90/74 115 25/14 
59-50 58/79 63 96/14 
 709/14 68 77/80 و باالتر 60

 34/14 638 02/77 جمع
 

 

 

 

 ميانگين رضايمندي در مشاغل مختلف- 4جدول

 انحراف معيار تعداد ميانگين شغل
 56/16 28 64/72 كارگر
 58/13 276 59/75 كارمند

 58/11 71 73/72 دانشگاهي
 96/13 133 40/73 آزاد
 73/12 48 64/72 بيكار

 85/13 329 29/79 دارخانه
 86/13 885 15/76 جمع

 

 

 

 

 

 ميانگين رضايتمندي بيماران و تحصيالت-5جدول 



 انحراف معيار تعداد ميانگين تحصيالت
 61/14 41 34/83 سوادبي

 90/13 197 77/74 زير ديپلم
 92/13 455 25/76 ديپلم و باالتر

 14/14 429 38/76 ليسانس و باالتر
 59/9 8 37/77 دكترا
 04/14 950 29/76 جمع
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