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یهای
مقدمه :توجه به سطح رضایت مراجعین به مراکز درمانی ،نقش مؤثری در برنامهریز 
یکند .این مطالعه با هدف بررسی میزان
ستمهای خدمات سالمتی ایفا م 
مدیریتی در سی 
رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به مطبهای دندانپزشکی در شهر فسا انجام شد.
مواد و روشها :این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش اجرا بهصورت
توصیفی– تحلیلی انجام شد .پرسشنامه خودساخته در مقیاس  5قسمتی لیکرت در سه
بخش ،بهوسیله مصاحبه تکمیل گردید .تعداد  044نفر از بیماران مورد مصاحبه قرار گرفته،
اطالعات گردآوری شده بهوسیله نرمافزارهای  SPSSنسخه  04و  Minitabنسخه  61با
استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون آماری کای دو تجزیه و تحلیل گردید (4/45
=  .)αروایی پرسشنامه از نظر معیاری و محتوایی تأمین شد .برای تعیین پایایی ،آلفای
کرونباخ محاسبه شد که  4/16بود.
یافتهها :در بین متغیرهای دموگرافیگ و زمینهای ،بین میزان رضایتمندی و متغیرهای سطح
تحصیالت ،شغل ،جنسیت از نظر آماری رابطه معنیداری مشاهده شد (> 4/446.)p value
بین شاخص رضایت کلی بیماران و شاخص وفاداری ضریب همبستگی  4/176تعیین گردید
( .)p value = 4/40هزینه خدمات دندانپزشکی ،رسیدگی دقیق به بیمار و گرفتن شرح حال و
معاینه کامل توسط دندانپزشک ،نحوه برخورد و احترام منشی دندانپزشک با بیماران و
نحوه نوبتدهی به بیمار بهعنوان مهمترین اولویتهای کلیدی بهبود از خدمات دندانپزشکان
مطرح شدند.
افتههای این پژوهش حاکی از رضایت کلی بیماران از خدمات دندانپزشکان
نتیجهگیری :ی 
یتوان رضایتمندی
یرسد با اصالح نقایص براساس نظر بیماران م 
است .هرچند که بهنظر م 
باالتری بهدست آورد.
کلید واژهها :رضایت بیمار ،خدمات سالمت ،دندانپزشک
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مقدمه
امروزه رضایت بیمار در سازمانهای مرتبط با بخش درمان
بهعنوان شاخص کلیدی مرتبط با کارایی سازمان شناخته شده
است[ .]1 ،2بهترین و مهمترین شاخص جهت اندازهگیری
کمیت و کیفیت خدمات ارایه شده ،بررسی رضایت مراجعین
است[ .]3ارزیابی میزان رضایت بیمار معیاری مناسب جهت
بررسی شیوهی درمان ،کیفیت آن و همچنین رابطهی پزشک و
یرود[ .]4رضایتمندی بیمار را میتوان به
بیمار بهشمار م 
افتکننده خدمات در مقابل خدمات ارایه
واکنش شخص دری 
شده اطالق کرد که منعکس کننده درک کلی وی از کیفیت
ارایه خدمات است[ .]5رضایتمندی بیمار از آن جهت مهم
است که باعث جلب مشارکت بیماران در امر مراقبت و درمان
خواهد شد[ .]6همانطورکه هر سازمانی نگران رضایتمندی
کاربران خدمات خود میباشد ،یکی از نگرانیهای ارایه
دهندگان خدمات دندانپزشکی نیز عدم رضایت بیماران
یتواند
است[ .]7 ،8بررسی و اندازهگیری سطح رضایت بیمار م 
کیفیت خدمات درمانی را ارتقا دهد ،چون اطالعات مهمی ارایه
یتوان از آنها جهت شناسایی نقاط ضعف و بهبود
یدهد که م 
م
سطح خدمات استفاده نمود[ .]9در مراکز بهداشتی و درمانی
بهرهگیری از نظرات بیماران و جلب رضایت ایشان منجر به

نوآوری شده و ارتقا کیفیت و بهبود سطح سالمت بیماران را به
دنبال خواهد داشت[.]11
دههی  81میالدی نقطه آغازین مطالعات علمی در زمینه
کیفیت خدمات بهشمار میرود که منجر به توسعه ابزار
سروکوال ( )Servqualگردید .ابعاد مدل سروکوال شامل
«وضعیت ظاهری»« ،قابلیت اطمینان»« ،میزان پاسخگویی»،
«تضمین» و «همدلی» است[ .]11از دههی  1991به بعد
سروکوال ابزار سنجش کیفیت خدمات معرفی گردید و مورد
استقبال محققین بهخصوص در حوزه خدمات درمانی واقع
شد[.]12-16
در حوزهی خدمات دندانپزشکی Davies ،و ،]17[Ware
ابزار سنجش رضایت بیماران از خدمات دندانپزشکان را در
قالب  5بعد دسترسی ،تسهیالت ،هزینه ،نحوه مراقبت و کیفیت
طراحی نموند Kardis .و همکاران[ ،]18نیز با طراحی مدلی در
قالب چهار عامل همدلی ،تضمین ،قابلیت اطمینان و
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پاسخگویی ،رضایت بیماران مراکز دندانپزشکی را در یونان
مورد بررسی قرار دادند و همچنین در بررسی انتظارت بیماران از
خدمات دندانپزشکی ،مهمترین اولویت را از نظر بیماران،
رعایت بهداشت اعالم نمودند Gurdal .و همکاران[،]8
رضایتمندی بیماران را در درمانگاه دانشکده دندانپزشکی
اندازهگیری کردند و مهمترین علت نارضایتی را طوالنی
ازمیر 
شدن زمان درمان ذکر نمودند.
 Baldwinو  ،]19[Sohalنیز با استفاده از ابزار سروکوال
به تعیین جنبههای کلیدی خدمات دندانپزشکان از منظر
بیماران پرداختند .در انگلستان نیز در یک طرح ملی در سال
 Bedi ،1999و همکاران[ ،]21به مطالعه رضایت بیماران
بزرگسال از کیفیت خدمات دندانپزشکان پرداختند 87 .درصد
بیماران در این طرح از خدمات دندانپزشکان ابراز رضایت
نمودند Dewi .و همکاران[ ،]21نیز با طراحی مدلی مبتنی بر
دو بعد همدلی و پاسخگویی ،رضایت بیماران را از خدمات
دندانپزشکی در بیمارستانهای دولتی در کشور اندونزی
اندازهگیری کردند .در مطالعه  Stahlnackeو همکاران[ ]22در

کشور سوئیس مهمترین عامل در جلب میزان رضایت بیماران
از خدمات دندانپزشکی نحوهی مشاوره و پاسخگویی به
سؤاالت بیماران عنوان شده است .حاجی فتاحی و
همکاران[ ،]23در یک مطالعه توصیفی -مقطعی در سال
کهای دندانپزشکی دانشگاه
 ،1387رضایت مراجعین به کلینی 
آزاد اسالمی تهران را مورد بررسی قرار دادند .مسعودی راد و
همکاران[ ،]24نیز در سال  1383به بررسی رضایت بیماران
مراجعه کننده به بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی
گیالن پرداختند .در مطالعه مشابه دیگری رزمی و تاالری[،]25
در سال  ،1382میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به بخش
اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران بررسی کردند .قبانچی و همکاران[ ]26نیز در سال
 1384 -1385به بررسی رضایت بیماران در  7بخش درمانی
دانشکده دندانپزشکی شیراز پرداختند.
امروزه آگاهی دقیق از میزان رضایت بیماران از خدمات
ارایه شده در مراکز درمانی جهت رفع کاستیها و مشکالت
احتمالی یک ضرورت است .تعیین الگوی رضایت بیماران در
یتواند سالمت عمومی را ارتقا بخشد.
جامعه و استفاده از آن م 
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تاکنون تحقیقی به منظور بررسی عوامل رضایتمندی بیماران
در سطح مطبهای دندانپزشکی صورت نگرفته و اطالعات
روشن و قابل اطمینانی در این مورد در دسترس نیست .بر این
اساس مطالعه حاضر بهمنظور تعیین میزان رضایت بیماران
مراجعه کننده به مطب دندانپزشکان شهر فسا طرحریزی
گردیده تا با ارایه روشی کمی ،رضایت بیماران و عوامل مؤثر بر
آن ارزیابی شده و به ارایه راهکارهایی جهت اصالح الگوی
رضایت بیماران بینجامد.
مواد و روشها
این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش انجام
کار بهصورت توصیفی -تحلیلی بود .که بهصورت مقطعی
( )cross sectionalو در نیمه دوم سال  1391اجرا شده است.
در این تحقیق با بهرهگیری از روشهای پیمایشی به جمعآوری
اطالعات پرداخته شده است .جامعهی آماری این تحقیق شامل
بیمارانی است که در طول اجرای تحقیق بهمنظور دریافت
خدمات دندانپزشکی ،به مطب دندانپزشکان شهر فسا (واقع
در استان فارس) مراجعه نمودهاند .با برگزاری جلسات گروه
متمرکز با گروهی از بیماران و بهرهگیری از نظرات افراد خبره،
برای شناسایی عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر رضایت بیماران از
خدمات دندانپزشکان ،پرسشنامهای با  17سؤال اصلی در
مقیاس  5درجهای لیکرت طراحی گردید .در طرح سؤاالت
پرسشنامه مطابق با پیوست  13 ،1سؤال مربوط به
تمندی از نحوه ارایه خدمات در مطب دندانپزشک ،سه
رضای 
سؤال به وفاداری بیمار و یک سؤال به رضایت کلی از خدمات
دندانپزشک ،تخصیص یافت .در این پرسشنامه پاسخهای
افراد در مقیاس کامالً راضی ،راضی ،قابل قبول ،ناراضی ،کامالً
ناراضی در نظر گرفته شد که به پاسخ کامالً راضی نمره  5و به
پاسخ کامالً ناراضی نمره  1تعلق گرفت.
پس از طراحی اولیه پرسشنامه ،در دو مرحله ،نمونهگیری
از بیماران صورت گرفت .در سطح نمونه مقدماتی (این نمونه
شامل  61نفر از بیماران مراجعه کننده به  3مطب دندانپزشکی
بود) نظرسنجی اولیه از بیماران با پرسشنامه خودساخته صورت
گرفت ،تا بدین طریق بتوان روایی و پایایی پرسشنامه را
سنجید .روایی ساختاری ،محتوایی و معیاری از جمله اصلیترین
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رویکردها در بررسی میزان روایی محسوب میشود .در این
تحقیق روایی ابزار اندازهگیری با استفاده از روش معیاری و
محتوایی مورد بررسی قرار گرفت.
در این پرسشنامه ،پرسشی که میزان رضایتمندی کلی

اندازه
نهای
بیماران را با استفاده از یک مقیاس پنج گزی 
میگرفت بهمنزله معیاری برای تحلیل میزان اعتبار پرسشنامه

قابل استفاده بود .در این مطالعه از روش تحلیل همبستگی
اسپیرمن جهت بررسی اعتبار معیاری بهره گرفته شد .در جدول
 ،1میزان ضریب همبستگی اسپیرمن را بین هر یک از سؤاالت
یدهد.
مربوط به رضایت بیمار و پرسش رضایت کلی نشان م 
همانطور که بر اساس مقادیر ستون  p valueمشهود است
تمام پرسشها همبستگی مثبت معنیداری را با میزان رضایت
یدهند .بنابراین پرسشنامه طراحی شده بر
کلی بیماران نشان م 
هدف اندازهگیری رضایت بیماران انطباق دارد و روایی معیاری
پرسشنامه مورد تأیید واقع شد .در این جدول وجود دادههای
مفقود باعث شده است تا در خصوص برخی از پرسشها تعداد
اعداد قابل دسترس از تعداد کل بیماران کمتر باشد.
جدول  .0نتایج تحلیل همبستگی سؤاالت پرسشنامه با
میزان رضایت کلی بیماران
پرسش 1
پرسش 2
پرسش 3
پرسش 4
پرسش 5
پرسش 6
پرسش 7
پرسش 8
پرسش 9
پرسش 11
پرسش 11
پرسش 12
پرسش 13

تعداد اعداد
61
59
57
56
55
56
58
57
57
58
57
61
61

ضریب اسپیرمن
1/32
1/32
1/34
1/27
1/22
1/27
1/45
1/38
1/41
1/34
1/36
1/53
1/31

p value

1/111
1/111
1/111
1/111
1/113
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

همچنین در بررسی روایی محتوایی ،به صورت کمی از دو
شاخص نسبت روایی محتوا Content validity ( CVR
 )ratioو شاخص روایی محتوا Content validity ( CVI
 )indexاستفاده شد .بر طبق مطالعات  Hyrkasو
همکاران[ ]27و  Wyndو همکاران[ ]28حداقل نقطه پذیرش
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برای شاخص  CVRو  ،CVIبهترتیب مقدار  1/79و 1/78
تعیین شده است .برای تعیین نسبت روایی محتوا از کارشناسان
مربوطه درخواست شد تا هر سؤال را بر اساس طیف سه
قسمتی (ضروری است ،مفید است ولی ضروری نیست و
ضرورتی ندارد) بررسی نمایند .نسبت روایی محتوا محاسبه شده
برای تمامی سؤالها باالتر از  1/81محاسبه گردید و به این
صورت نسبت روایی محتوای پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
برای بررسی شاخص روایی محتوا نیز سه معیار سادگی ،مرتبط
بودن و وضوح بهصورت مجزا در یک طیف لیکرت 4قسمتی
برای هر یک از سؤالها مورد بررسی قرار گرفت ( :1غیر
مرتبط :2 ،تا حدودی مرتبط :3 ،مرتبط و  :4کامالً مرتبط) و
مقدار شاخص روایی محتوا  1/91تعیین شد که قویاً این
شاخص مورد تأیید قرار گرفت .در نهایت روایی محتوای ابزار
مورد مطالعه در سنجش رضایت بیماران از خدمات
دندانپزشکان ،مورد تأیید قرار گرفت .همچنین بر اساس نظرات
کارشناسان ،درصد مطلوبیت تمامی سؤاالت پرسشنامه باالی
 85درصد تعیین گردید .که بیانگر انتخاب سؤاالت مناسب در
پرسشنامه تحقیق بود.
بهمنظور سنجش پایایی ابزار تحقیق نیز با استفاده از نرمافزار
 SPSSنسخه ،)version 20, SPSS Inc., Chicago, IL( 21
ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه برابر با مقدار
1/92بهدست آمد که حاکی از پایایی باالی ابزار تحقیق بود.
در مرحله دوم با بهرهگیری از روشهای تعیین حجم نمونه،
حجم نمونه مورد نظر برابر با  384نفر تعیین گردید .در نهایت با
در نظر گرفتن دادههای از دست رفته احتمالی و افزایش دقت
نمونه ،حجم نمونه الزم  411نفر انتخاب شدند .از لیست
گونهای که
دندانپزشکان دارای مطب تعداد  11دندانپزشک به 
ضمن بیشترین درصد مراجعه ،توزیع جغرافیایی شهر نیز
پوشش داده شود ،انتخاب و از هر مطب  41نفر بیمار بهصورت
حضوری در طول روزهای کاری مطب ،مورد مصاحبه قرار
گرفتند .در طول اجرای مطالعه تمامی مالحظات اخالقی شامل
کسب رضایت آگاهانه ،دادن اطالعات کافی به افراد شرکت
کننده در مطالعه ،حق کنارهگیری از مطالعه ،محرمانه ماندن
اطالعات رعایت شده است .همچنین از درج نام بیماران نیز
خودداری گردید .اطالعات جمعآوری شده پس از پایش اولیه و
رفع نواقص ،کدگذاری و پس از ورود به نرمافزارهای SPSS
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نسخه  21و  Minitabنسخه  16مورد تجزیه و تحلیل واقع
دادهها بهمنظور
شد .شایان ذکر است در مرحله کدگذاری 
استنباط و تعیین سطح کیفی خدمات ارایه شده ،از مقایسه نمره
فرد بیمار با شاخص ترتیبی بهصورت ذیل استفاده شد؛ نمرات ،1
 2و  3بهعنوان ناراضی و نمره  4و  5بهعنوان راضی تعیین
گردید .در این تحقیق همچنین بهمنظور بررسی ارتباط بین
شاخص وفاداری و رضایت کلی بیماران از ضریب همبستگی
استفاده گردید که برابر با  ،)p value = 1/12( 1/673تعیین شد.
بهمنظور شناسایی فرصتهای بهبود از روشهای مختلف
همچون ترسیم نمودار اهمیت -عملکرد استفاده میشود
همچنین ،میتوان از طریق محاسبه ضریب اهمیت هر نیاز و
ادغام آن با امتیاز شکاف ،درجه نیاز به بهبود را برای هر یک از
نیازهای مشتری محاسبه کرد[ .]29در این تحقیق نیز بهمنظور
فرصتهای بهبود پس از کدبندی دادههای جمعآوری

تعیین
شده ،از حاصل ضرب ضریب اهمیت نیازهای بیمار و امتیاز
شکاف استفاده شد .برای محاسبه ضریب اهمیت هر سؤال ،از
رابطهی همبستگی بین هر سؤال و سؤال رضایت کلی بیمار
(سؤال 14پرسشنامه) استفاده شد .امتیاز شکاف نیز از تفاضل
امتیاز داده شده به هر سؤال توسط بیمار از وضعیت ایدهآل
(گزینه کامالً راضی که معادل نمره  5است) محاسبه گردید.
سپس ارتباط بین اطالعات دموگرافیک و متغیر رضایت کلی
بیماران با آزمون کای دو مورد ارزیابی قرار گرفت (.)α = 1/15
یافتهها
 .1اطالعات دموگرافیک
بر اساس نتایج آمار توصیفی ،از  411بیمار مورد مطالعه 49/66
درصد مرد و  51/34درصد زن بودند .میانگین سنی بیماران
 36/4 ± 15/7با حداقل  9سال و حداکثر  75سال بوده است.
 34/67درصد افراد دارای تحصیالت زیردیپلم 31/67 ،درصد
دارای تحصیالت دیپلم و  31/66درصد افراد نیز دارای سطح
تحصیالت دانشگاهی (فوق دیپلم ،لیسانس و فوق لیسانس به
باال) بودند 68/67 .درصد افراد متأهل و  31/33درصد افراد نیز
مجرد بودند .اکثریت بیماران را افرادی متأهل ،با تحصیالت
یدادند و بیشتر افراد
زیردیپلم و ساکن شهر فسا تشکیل م 
نمونه بانوان خانهدار بودند.
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 .2تعیین سطح رضایتمندی بیماران
با توجه به نتایج آمار توصیفی در میان  13سؤال پرسشنامه،
باالترین درصد رضایت مربوط به «وضعیت پاکیزگی و آراستگی
مطب» با درصد رضایت « ،87/3امکانات و تجهیزات مطب» و
«وضعیت بهداشت و کنترل عفونت» با میزان رضایت برابر با
 86درصد است .همچنین در خصوص سؤال رضایت کلی از
خدمات ارایه شده (بهطور کلی رضایت شما از خدمات ارایه شده
در مطب به چه میزان است؟)  86درصد افراد از خدمات ارایه
شده راضی بودند( .جدول )2
 .9تعیین سطح وفاداری بیماران
اندازهگیری سطح وفاداری بیماران از کیفیت خدمات
بهمنظور 
ارایه شده توسط دندانپزشکان سه سؤال در مقیاس پنج
درجهای لیکرت (خیلی کم =  1و خیلی زیاد =  )5مطرح گردید.

در جدول  ،3تحلیل هر سؤال و شاخص وفاداری کلی که از
میانگین درصد سه سؤال فوق به دست آمده ،آورده شده است.
مطابق جدول  ،3بر اساس شاخص وفاداری کلی 89/1 ،درصد
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بیماران ،میزان وفاداری خویش را به خدمات مراکز
دندانپزشکی به صورت زیاد و خیلی زیاد عنوان نمودهاند.
 .4شناسایی و اولویتبندی فرصتهای بهبود کیفیت
خدمات
در ای ن مطالعه پس از محاسبه امتیاز شکاف و تعیین ضریب
اهمیت سؤاالت مطابق با نظر بیماران ،شاخص بهبود از
حاصل ضرب امتیاز اهمیت و امتیاز شکاف تعیین شد .بدین
ترتیب ،هر یک از نیازهای بیماران که امتیاز شاخص بهبود
باالتری دریافت کند ،برای بهبود در اولویت قرار دارد .نتایج
این تحلیل در جدول  4آورده شده است .پرسش  ،8با باالترین
امتیاز شاخص بیانگر اولویت اول برای بهبود است« .هزینه
خدمات دندانپزشکی»« ،رسیدگی دقیق به بیمار و گرفتن
شرح حال و معاینه کامل توسط دندانپزشک»« ،نحوه برخورد
و احترام منشی دندانپزشک با بیماران» و «نحوه نوبتدهی
به بیمار» مهمترین اولویتهای بیماران از خدمات
دندانپزشکان مطرح بودند.

جدول .1وضعیت درصد رضایتمندی بیماران به تفکیک هر سؤال
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13

سواالت پرسشنامه
امکانات و تجهیزات مطب
وضعیت سیستم سرمایش /گرمایش مطب
برخورداری از فضای مناسب جهت انتظار برای معالجه
مدت زمان انتظار جهت معالجه و درمان
وضعیت پاکیزگی و آراستگی مطب
وضعیت بهداشت و کنترل عفونت
نحوهی نوبتدهی به بیمار
هزینهی خدمات دندانپزشکی
نحوهی برخورد و احترام منشی دندانپزشک با بیماران
نحوه برخورد و احترام دندانپزشک با بیماران
مهارت و تبحر دندانپزشک
رسیدگی دقیق به بیمار و گرفتن شرح حال و معاینه کامل توسط دندانپزشک
نحوه پاسخگویی دندانپزشک به سواالت بیمار درباره بیماری و روش درمان

کامالً راضی

راضی

51
36
33/3
31/3
39/3
37/3
32
24
31
41
36
37
32/3

35
46
43/5
42
48
48/7
45/3
29/3
41/6
41/7
42
41
47

جدول .3وضعیت درصد مولفههای وفاداری بیماران به تفکیک هر سؤال
ردیف

سؤاالت پرسشنامه

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

1

تا چه اندازه مراجعه به این مطب را به سایر مراکز درمانی ترجیح میدهید؟

37

52/3

11/7

1

1

2

تا چه اندازه این مطب را به دیگران توصیه میکنید؟

41/6

48/4

8/7

1/3

1

3

تا چه اندازه تمایل به مراجعه مجدد به این مطب دارید؟

43/3

44/7

12

1

1

41/6

48/5

11/5

1/4

1

شاخص وفاداری کلی
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جدول  .2شاخص بهبود برای نیازهای بیماران از خدمات ارایه شده
کد نیاز

1

2

9

4

5

6

7

8

3

11

11

12

19

درجه اهمیت

1/32

1/32

1/37

1/29

1/21

1/28

1/42

1/35

1/41

1/26

1/33

1/49

1/34

امتیاز شکاف

1/63

1/82

1/91

1/95

1/73

1/77

1/91

1/23

1/97

1/79

1/85

1/85

1/89

شاخص بهبود

1/21

1/26

1/33

1/28

1/15

1/21

1/38

1/43

1/41

1/21

1/28

1/41

1/31

 -5تحلیل و بررسی رضایت بر اساس مشخصات
بیمار
نتایج تحلیل بر اساس آزمون کای دو بیانگر این بود که بین
رضایتمندی کلی بیماران و پارامترهای سن (p = 1/41
 ،)valueنوع بیمه ( )p value = 1/47و وضعیت تأهل (1/35
=  )p valueاز نظر آماری رابطه معناداری وجود نداشت .بین
رضایتمندی کلی بیماران با سطح تحصیالت با توجه به آزمون
یداری وجود داشت.
کای دو> 1/111( ، )p valueارتباط معن 
بدین نحو که در سطوح باالتر تحصیالت ،سطح رضایت ،کمتر
بود .بیماران دارای تحصیالت زیردیپلم بیشترین میزان رضایت
و بیماران دارای تحصیالت لیسانس و باالتر دارای کمترین
سطح رضایت بودند .با توجه به نتایج آزمون کای دو برای عامل
شغل و جنسیت ،بین رضایتمندی کلی بیماران با نوع شغل
یداری مشاهده گردید .بیماران
( )p value > 1/111ارتباط معن 
دارای شغل آزاد بیشترین میزان رضایت و بیماران محصل/
دانشجو دارای کمترین سطح رضایت بودند .بین رضایتمندی
کلی بیماران با جنسیت ( )p value > 1/111نیز ارتباط
یداری وجود داشت.
معن 
بحث
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که بهنظر میرسد مطالعه
سطح رضایت بیماران از خدمات ارایه شده در مطبهای
دندانپزشکی ایران تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است و اکثر
مطالعات انجام شده در خارج و داخل کشور در مراکز آموزشی
صورت گرفته است[ .]8 ،23-26با توجه به اهمیت رضایت
بیماران و همچنین تشخیص سطح توقعات و انتظارات از
کیفیت ارایه خدمات ،این تحقیق با هدف بررسی نقش عوامل
تمندی بیماران
تمندی بر میزان سطح رضای 
مختلف رضای 
مراجعه کننده به مطبهای دندانپزشکی در شهر فسا انجام شد
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تا با ارایه روشی کمی ،رضایت بیماران و عوامل مؤثر بر آن
ارزیابی شده و به ارایه راهکارهایی جهت اصالح الگوی رضایت
بیماران بیانجامد .براساس بنیانهای نظری و بررسی و تحلیل
دادهها ،مدلی برای تبیین و ارزیابی سنجش کیفیت خدمات

دندانپزشکان پیشنهاد شده است .مدل طراحی شده عمدهترین
مواردی را که بهعنوان دغدغه بیماران از خدمات دندانپزشکان
محسوب میشود در خود جای داده است و این موضوع از
کارایی روش بکارگرفته شده برای توسعه این ابزار ناشی شده
است.
یافتههای مطالعهی حاضر بیانگر این است که  86درصد
بیماران مورد مطالعه بهطور کلی از سطح خدمات دندانپزشکان
داشتهاند .این یافته با برخی از

در سطح شهر فسا رضایت
مطالعات[ ]23-25صورت گرفته متفاوت است .بهعنوان مثال در
مطالعه مسعودی راد و همکاران[ ،]24میزان رضایت بیماران
مراجعه کننده به بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی
گیالن حدود  111درصد تعیین شده است .در مطالعه حاجی
فتاحی و همکاران[ ،]23نیز میزان رضایت بیماران مراجعه کننده
کهای دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تهران 71
به کلینی 
درصد تعیین شده است .در مطالعه رزمی و تاالری[ ،]25نیز
میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران  57/8درصد تعیین شده است .در
مطالعه  Crosslyو همکاران[ ]31که با مطالعهی حاضر
همخوانی بیشتری دارد 89 ،درصد بیماران از خدمات
دندانپزشکی در مرکز دندانپزشکی دانشگاه منچستر انگلستان
نمودهاند .همچنین در مطالعه قبانچی و

اعالم رضایت
همکاران[ ]26در خصوص رضایت بیماران در دانشکده
دندانپزشکی شیراز ،سطح رضایت کلی بیماران  87/5درصد
اعالم شده است .تفاوت شاخص رضایتمندی در این تحقیق و
مطالعات[ ]23-25صورت گرفته قبلی هر چند ممکن است در
فاکتورهای مورد بررسی ،روش جمعآوری اطالعات ،عدم تشابه
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سؤاالت ،محل دریافت خدمت و نحوه رتبهدهی به پاسخها باشد،
اما در مجموع رضایت بیماران از خدمات ارایه شده در مطبهای
داندانپزشکی در شهر فسا ،در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
پژوهش حاضر مشابه برخی مطالعات انجام شده در
کشورهای دیگر[ ،]31 ،32بیانگر ارتباط میزان تحصیالت با
رضایت کلی بیماران از خدمات دریافت شده بود .بدین صورت
تمندی بیشتری را نسبت به
که افراد با تحصیالت کمتر رضای 
افرادی که تحصیالت دانشگاهی داشتند ،ابراز نمودهاند .برخی از
یکنند[،33-38
نتایج داخلی نیز نتایج این پژوهش را تأیید م 
 .]24آگاهی بیشتر افراد با سواد از حق و حقوق خود ،توقع
بیشتر این افراد و اهمیت بیشتر قائل بودن برای حقوق خود
باعث شده است که این گروه بهطور معنیداری میزان رضایت
تمندی ابراز نمایند .همچنین بین رضایتمندی
کمتری از رضای 
یداری وجود دارد.
کلی بیماران با نوع شغل ،جنسیت ارتباط معن 
بیماران دارای شغل آزاد بیشترین میزان رضایت و بیماران
محصل /دانشجو دارای کمترین سطح رضایت هستند .مردان
در مقابل زنان از رضایت بیشتری برخوردار هستند .بهنظر
میرسد سطح توقع و انتظارات زنان در مقابل مردان از خدمات

ارایه شده در مطبهای دندانپزشکی متفاوت و بیشتر است.
در این پژوهش مشابه مطالعه مسعودی راد و همکاران[،]24
تمندی کلی بیماران با سن و وضعیت تأهل نیز
بین رضای 
تفاوت معنیداری وجود نداشت .از آنجاییکه کمترین میزان
رضایت مربوط به سؤال «هزینه خدمات دندانپزشکی» بوده
نهها متعادلتر و برای پوشش
است ،انتظار این است که این هزی 
مههای درمانی از خدمات دندانپزشکی تدابیر الزم
و حمایت بی 
اندیشیده شود .در مطالعات  Stahlnackeو همکاران[ ]22و
نههای خدمات
همچنین رزمی و تاالری[ ]25نیز بر اهمیت هزی 
دندانپزشکی تأکید شده و هزینههای باالی خدمات
دندانپزشکی را موجب نارضایتی بیماران عنوان نمودهاند.
یدهد رضایت مشتری نقش
نتایج تحقیقات نشان م 
میانجیگری در تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری خدمت
دارد[ .]39 ،41هر چه سطح ادراک مشتریان از خدمت افزایش
یتر شده و بیشتر احتمال دارد
یابد ،از کیفیت دریافت شده راض 
تا در آینده برای دریافت خدمت مراجعه نمایند و تمایل کمتری
برای تغییر و رفتن به سوی ارایه دهندگان دیگر نشان داده و
همچنین ارایه دهنده فعلی را به دیگران توصیه مینمایند[.]41
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در این تحقیق نیز با توجه به همبستگی مستقیم شاخص
رضایت و وفاداری بیماران از خدمات دندانپزشکان ،بهبود
شاخص وفاداری نیازمند ارتقا سطح رضایت بیماران است .با
توجه به نقش کلیدی مراکز درمانی در تأمین سالمت جامعه،
یسازی
سنجش عملکرد مراکز بهداشتی -درمانی در جهت غن 
کیفیت خدمات ارایه شده توسط آنها امری مهم و ضروری
نرو استفاده از تکنیکهای نوین سنجش کیفیت
است .از همی 
خدمات مراکز درمانی که با ویژگیهای منحصر به فرد محیط و
یشود .توصیه
مراجعین نیز تطابق داشته باشد ،پیشنهاد م 
یشود در مطالعات آتی در کنار استفاده از ابزار پرسشنامه ،از
م
گروههای کانونی با بیماران نیز
روشهای دیگری نظیر تشکیل 
بهرهگیری شود.
هر پژوهشی برای رسیدن به نتایج بهتر ،با یک سری
محدودیت رو به رو می شود که تا حدی روند پیشرفت کار را
با مشک ل مواجه می سازد .عدم وجود پرسش نامه مدون و
استاندارد ،حجم گسترده کار توأم با محدودیت زمانی ،عدم
همکاری برخی از بیماران در تکمیل پرسش نامه ،عدم دقت
و توجه کافی برخی از بیماران و طراحی پرسش نامه
خودس اخته توسط محقق از جمله محدودیتهای مطرح در
این پژوهش بود.
نتیجهگیری
افتههای این پژوهش حاکی از رضایت کلی بیماران از خدمات
ی 
یرسد با اصالح نقایص
دندانپزشکان است .هر چند که بهنظر م 
یتوان رضایتمندی باالتری بهدست
بر اساس نظر بیماران م 
آورد .مهمترین عامل نارضایتی بیماران هزینه خدمات
دندانپزشکی است ،با توجه به تأثیر سالمت بهداشت دهان و
یشود تا این عامل در
دندان بر کیفیت زندگی توصیه م 
سیاستگذاریهای دندانپزشکی مورد توجه قرار گیرد.
تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب مرکز تحقیقات کیفیت
و بهرهوری پارسیان است .که با حمایت مرکز تحقیقات کیفیت
و بهرهوری پارسیان اجرا شده است .محققان بر خود الزم
میدانند از دندانپزشکان محترم و بیمارانی که در انجام این
تحقیق مساعدت نمودند ،تشکر نمایند.
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Assessment of satisfaction of patients referring dental offices and
identification of opportunities for improvements in Fasa, Iran in 2012

Rassoul Noorossana, Sajjad Rezaeian*, Abbas Saghaei
Abstract
Introduction: Attention to patients’ satisfaction with treatment centers has a major role in
management programming in health services. The aim of this study was to determine the level of
patients’ satisfaction with dental services in Fasa, Iran.
Materials and Methods: The present applied study was carried out in a descriptive/analytical
manner. A researcher-designed questionnaire with five-scale Likert design, consisting of three
sections, was completed through interview. A total of 400 patients were interviewed. Data were
analyzed with SPSS 20 and Minitab 16 using Spearman’s correlation coefficient and chi-squared
test (α = 0.05). Validity of the questionnaire was provided through criterion and content methods.
To determine reliability, Cronbach’s alpha was calculated at 0.91.
Results: Of the demographic and contextual variables, there were statistically significant
relationships between satisfaction and education, job and sex (p value < 0.001). Correlation
coefficient between the patients' overall satisfaction and loyalty index was calculated at 0.673 (p
value < 0.05). The key priorities of improvements in dental services were cost of dental services,
careful evaluation of the patients, taking patient history and thorough physical examination by a
dentist, attitudes and behaviors of the dental office personnel toward patients and respect for them
and determining suitable appointments, respectively.
Conclusion: The results of this study showed that patients were satisfied with the services of
dentists; however, it appears that by reforming system's defects based on patients’ opinions higher
satisfaction rates would be obtained.
Key words: Dentist, Health service, Patient satisfaction
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پیوست 0
سؤاالت رضایتسنجی از خدمات ارایه شده در مطب دندانپزشکی ،لطفاً میزان رضایت خود را در خصوص نحوهی ارایه خدمات بر
اساس هر یک از عوامل زیر بیان فرمایید.
مشخصات بیمار
جنسیت :مرد  زن 
شغل :کارمند 

محل سکونت:
آزاد 

سن:

دانشجو /محصل 
فوق دیپلم 

سطح تحصیالت :زیر دیپلم 

دیپلم 

نوع بیمه :خدمات درمانی 

تأمین اجتماعی 

وضعیت تأهل :مجرد  متأهل 

خانهدار 

بازنشسته 

کارشناسی 

کارشناسی ارشد و باالتر 

نیروهای مسلح 

تاریخ:

سایر ...............

سایر موارد  ..................فاقد بیمه 



پرسشنامه
عوامل

ردیف

کامالً راضی راضی

1

امکانات و تجهیزات مطب

2

وضعیت سیستم سرمایش /گرمایش مطب

3

برخورداری از فضای مناسب جهت انتظار برای معالجه

4

مدت زمان انتظار جهت معالجه و درمان

5

وضعیت پاکیزگی و آراستگی مطب

6

وضعیت بهداشت و کنترل عفونت

7

نحوهی نوبتدهی به بیمار

8

هزینهی خدمات دندانپزشکی

9

نحوهی برخورد و احترام منشی دندانپزشک با بیماران

11

نحوهی برخورد و احترام دندانپزشک با بیماران

11

مهارت و تبحر دندانپزشک

12

رسیدگی دقیق به بیمار و گرفتن شرح حال و معاینه کامل توسط دندانپزشک

13

نحوهی پاسخگویی دندانپزشک به سؤاالت بیمار دربارهی بیماری و روش درمان

14

بهطور کلی رضایت شما از خدمات ارایه شده در مطب به چه میزان است؟

ردیف

عوامل

خیلی زیاد

15

تا چه اندازه مراجعه به این مطب را به سایر مراکز درمانی ترجیح میدهید؟

16

تا چه اندازه این مطب را به دیگران توصیه میکنید؟

17

تا چه اندازه تمایل به مراجعه مجدد به این مطب دارید؟

زیاد

قابل قبول

در حد متوسط

ناراضی کامالً ناراضی

کم

خیلی کم
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