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Abstract
Background: Nowadays, patient satisfaction plays an important role in determining the quality of
health services and managerial programs. Therefore, this study aimed at determining patients’
satisfaction with physiotherapy services in clinics of Shiraz University of Medical Sciences in
2013.
Methods: This cross-sectional, descriptive-analytical study was conducted on 183 patients
selected through simple random sampling from the clinics affiliated to Shiraz University of
Medical Sciences in 2013. The patients completed a standard questionnaire. Then, student t-test,
ANOVA, and correlation test were used to assess the relationship between the study variables and
patient satisfaction.
Results: In this study, the mean score of patient satisfaction was 4.75, indicating the patients’ high
level of satisfaction with physiotherapy services at the clinics of Shiraz University of Medical
Sciences. Besides, the highest satisfaction level was related to the ethical dimension with the mean
score of 4.834. The results showed no significant relationship between patient satisfaction and
ethical considerations, timing and programming, and suitable costs. However, a significant
association was observed between quality of services and patient satisfaction.
Conclusion: This study showed that quality of services was the most important factor that had a
direct impact on patient satisfaction. Thus, continuous assessment of quality of services and
patients’ satisfaction is recommended to be performed in both public and private centers.
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چکیده
مقدمه :امروزه رضایت بیماران در تعیین کیفیت خدمات سالمتی و برنامهریزیهای مدیریتی نقش مهمی دارد .ازاینرو مطالعه حاضر،
باهدف تعیین رضایتمندی بیماران از خدمات فیزیوتراپی در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشککی شکیراز در سکا  1332انجکام
شد.
مواد و روش :این مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی -تحلیلی بوده که با تکمیل پرسشنامهی استاندارد توسط  183بیمکار ککه بکا روش
نمونهگیری آسان انتخاب شده بودند در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سا  ،32انجام شد .جهکت تعیکین ارتطکا
متغیرها با سطح رضایت بیماران از آزمون تی استیودنت ،آزمون تحلیل واریانس و تحلیل همطستگی استفاده شد.
یافتهها :میانگین نمره رضایت بیماران در این مطالعه  4/57به دست آمد که حاکی از رضایت باالی بیماران از خدمات فیزیکوتراپی در
مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سا  1332بود .باالترین سطح رضایتمندی ،در حیطه رعایت شئونات اخالقکی بکا
میانگین نمره  4/834مشاهده شد .بررسی تأثیر همزمان متغیرهای رعایت شئونات اخالقی ،زمانبندی و برنامهریزی خکدمات ،کیفیکت
خدمات و مناسب بودن هزینه خدمات بر رضایت بیماران نشان داد که بهطور همزمان فقط متغیر کیفیت بر رضایت بیماران تأثیر دارد
و تأثیر سه متغیر دیگر معنادار نیست.
بحث و نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد که کیفیت خدمات مهمترین عاملی است که بر سطح رضایتمندی بیماران تأثیر مسکتقیم
دارد .بنابراین پیشنهاد می شود سنجش مستمر کیفیت خدمات و میزان رضایت بیماران بهعنوان یکی از ملزومات در کلیه مراکز دولتی
و غیردولتی انجام شود.
واژگان کلیدی :رضایت بیمار ،فیزیوتراپی ،درمانگاه سرپایی
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مقدمه

فیزیوتراپیست ها می توانند از این شواهد برای بهینه کردن

امروزه رضایتمندی بیماران بهعنوان یککی از شکاخ هکای

کیفیککت و نتککایم مراقطککت بیمککار اسککتفاده کننککد  .)11در

کیفیت خدمات سالمت ،موردتوجه بسیاری از سازمانهکای

محیط خدمات درمانی حاضر ،فیزیوتراپیست ها بکا چکالش

خدمات بهداشتی درمانی قرارگرفته اسکت  .)1بکهویکهه در

کار کردن در یک بازار رقابتی رو بکه رشکد روبکرو هسکتند.

حوزه توانبخشی ،که رضایت بیمار میتواند موفقیکت آن را

همین طور که بازار رقابت بکه رشکد خکود ادامکه مکیدهکد،

تحت تکأثیر قکرار دهکد  .)2در مطالعکات مختلک  ،مفهکوم

رضایت بیمار از فیزیکوتراپی بکهعنکوان یکک متغیکر پیامکد،

رضایت به شیوه های متعددی توصی شده اسکت ،ازجملکه:

اهمیت حیاتی پیدا میکند .)12

درجه تناسب بین انتظارات بیمار از درمان مطلکوب و در

با مرور مطالعات انجام شده ،موردی که به بررسکی رضکایت

او از درمان واقعکی ککه دریافکت مکیکنکد )3؛ نگکرش یکا

مراجعین درمانگاههای فیزیوتراپی در شهر شکیراز پرداختکه

جهتگیری عمومی یک فرد نسطت به یکک تجربکه کلکی از

باشد مشاهده نشد و ازآنجایی که چنین اطالعاتی به ارتقای

مراقطت سالمت )4؛ ساختاری که مکنعکس کننکده تجربکه

کیفیت خدمات و افزایش بهره وری در مراکز ارائهدهنکدهی

کلی فردی است که معاینه و درمان را در یک محیط ،طکی

خککدمات فیزیککوتراپی کمککک مککیکنککد و نقککش مهمککی در

یک دوره زمانی خاص دریافت میکنکد )7؛ درجکهای ککه

برنامهریزیهای مدیریتی دارد ،مطالعه حاضر به بررسی این

اهداف مطلوب بهدستآمدهاند )6؛ میزان تجربه یکک فکرد

موضوع می پردازد .همننین این مطالعه به بررسی فرضیات

در مقایسه با انتظارات او و ارزیکابی وی از فراینکد درمکان و

زیر نیز میپردازد :بین خصوصیات جمعیت شناسکی سکن،

پیامدهای مرتطط با آن .)5

جنسیت ،شغل ،سطح تحصیالت ،محل زنکدگی و وضکعیت

محققان بر این باورند که رضایت بیمار اثر قابلتکوجهی بکر

تأهل) با رضایت بیماران ارتطا وجود دارد .بین متغیرهکای

سککایر نتککایم مهککم درمککان دارد .مطالعککات مختلفککی نشککان

درمان ناحیه تحت درمکان ،دفعکات ارجکاع ،فاصکله زمکانی

داده اند که رضایت بیمار ممکن است در تطعیکت از درمکان

محل زندگی تا درمانگاه) با رضایت بیمکاران ارتطکا وجکود

تجویزشده ،مراجعه مجدد برای مراقطت بیشتر در صکورت

دارد .بککین ابعککاد پرسککشنامککه رعایککت شککئونات اخالقککی،

نیاز) و حتی ارتقای وضعیت سکالمتی نقکش داشکته باشکد

زمان بندی و برنامه ریزی خدمات ،کیفیت خدمات و هزینکه

)8؛ بیماران راضی بیشتر امکان دارد برنامه درمانیشکان را

خدمات) با رضایت بیماران ارتطا وجود دارد.

کامل کنند  )3و در نهایت پیامدهای درمانی بهتری نشان
میدهند  .)3رضایت بیمکاران ،همننکین مکیتوانکد بکرای

مواد و روش

تضمین کیفیت و اعتطار بخشیدن بهکلینیکهکای خکدمات

این مطالعه ،مقطعکی و از نکوع توصکیفی -تحلیلکی هسکت.

درمانی ،باارزش باشد .)11

جامعککه پککهوهش ،متشکککل از بیمککاران مراجعککهکننککده بککه

ارزیابی رضایت مشتری ،جزئی کلیدی از برنامکهی ارزیکابی

درمانگککاههککای فیزیککوتراپی تحککت پوشککش دانشککگاه علککوم

جامع مراقطت بهداشتی محسکوب مکیشکود و ایکن امکر در

پزشکی شیراز در سا  1332است

مورد خدمات توان بخشی ،اهمیتی دوچنکدان دارد ،چراککه

معیارهای ورود عطارت است از بیمکاران مراجعکهکننکده بکه

توانبخشی فرایندی زمان بر و مسکتمر اسکت و رضکایت یکا

درمانگاه های فیزیوتراپی دانشگاه علکوم پزشککی شکیراز در

نارضککایتی تککوانجویککان بککر رفتککار آنککان در تککداوم برنامککه

سا 1332که دارای اخکتال عصکطی -اسککلتی -عضکالنی

توانبخشی مکثثر اسکت  .)11ارزیکابی رضکایت بیمکاران از

بوده و حداقل  7جلسه درمان فیزیوتراپی را دریافکت ککرده

مراقطت فیزیوتراپی ،بازخوردی خاص و عینی بکه صکاحطان

باشند و دارای حداقل سواد ابتدایی باشکند .بیمکاران دارای

مراکز درباره خدماتی که فراهم مکیکننکد ارائکه مکیدهکد.
www.sadramj.ir
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اختال ذهنی -روانی بر اساس تشخی

درمکانگر) از ایکن

امتیاز) ،کامالً مخال

 1امتیاز) را برای هر یکک از عطکارات

مطالعه خارجشدهاند.

مربو به رضایتمنکدی انتخکاب کنکد .میکانگین امتیکازات

در این مطالعه ،از نمونهگیری غیکر احتمکالی آسکان یکا در

بککهدسککتآمککده در هککر حیطککه مشککخ کننککده سککطح

دسترس) برای انتخاب نمونهها اسکتفادهشکده اسکت .بکرای

رضایتمندی هر بیمکار در آن حیطکه اسکت  .)13در ایکن

تعیکین حجکم نمونکه از فرمکو n=(1.96)2p(1-p) /d2

مطالعه ،از نمونه گیری غیر احتمالی آسان یا در دسکترس)

استفاده شده است که با توجه به مطالعکه بختیکاری و حکاج

برای انتخاب نمونهها استفادهشده است.

حسکککنی  ،)13حجکککم نمونکککه  183نفکککر تعیکککین شکککد.

نمونه ها از بین افراد واجد شرایط ،که در نوبتهای صکطح و

پرسشنامههای این مطالعه ،از ابتدای شکهریور سکا 1332

بعککدازرهر بککه مراکککز فیزیککوتراپی سککرپایی تحککت پوشککش

تا ابتدای آذرماه همکان سکا در مراککز فیزیکوتراپی تحکت

دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه ککرده بودنکد انتخکاب

پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز تکمیل شد.

شدند و پرسشنامهها به صورت حضوری ،در پایان جلسکهی

این مطالعه با استفاده از یک پرسکشنامکه انجکام شکد ککه

درمان توسط آنها تکمیل شد.

درواقع نوع تکامل یافته مدلی است ککه نلسکون )Nelson

ابتدا تحلیل توصکیفی و جمعیکت شکناختی پرسشکنامههکا

در سا  1331جهت ارزیابی رضایتمندی بیماران سرپایی

موردبررسی قرار گرفت و سپس جهت بررسکی فرضکیات از

مراجعهکننده بهکلینیکهای فیزیوتراپی ارائه کرد .روایکی و

آزمککون  Tاسککتیودنت ،آزمککون تحلیککل واریککانس و تحلیککل

پایکککایی ایکککن پرسکککشنامکککه ،اولکککین بکککار توسکککط

همطستگی استفادهشده و کلیه فرضیات در سطح اطمینکان

گلدنستین  )Goldensteinو همکاران انکدازهگیکری شکد

 37درصد موردبررسی قرار گرفتند.

کککه ضککریب همطسککتگی پایککایی  %33و روایککی سککثاالت
پرسش نامه در سه حیطهی محتوایی ،همزمانی و ساختاری

یافتهها

همطستگی خوبی بین  %53تا  %33گزارش شد .در مطالعکه

همانگونه که در جدو  1مشکاهده مکیشکود ،خکانمهکای

حاج حسنی و بختیاری ،این پرسش نامه از زبکان انگلیسکی

خانهدار ،بیشترین مراجعین را تشکیل دادند .اکثر مراجعین

به زبان فارسی ترجمه شده و روایی و پایایی آن تعیین شکد

 21-71سا سن داشتند .ازنظکر سکطح تحصکیالت ،افکراد

کککه ضککریب همطسککتگی پایککایی  %34و روایککی سککثاالت

دیپلم بیشترین فراوانی را در بین پاسخدهنکدگان داشکتند.

پرسککشنامککه در سککه حیطککهی فککوب بککین  %63و %31

ازنظر وضعیت تأهل ،اکثر پاسخ دهنکدگان متأهکل بودنکد و

بهدستآمده است.

ازنظر محل زندگی ،اکثر مراجعین ،شهرنشین بودند.

ایکن پرسککشنامککه متشککل از سککثاالت دموگرافیککک و 18

 33/34درصد افراد برای اولین مرتطه از خدمات فیزیوتراپی

عطکارت سککنجش رضککایتمنککدی بکود .عطککارات مربککو بککه

استفاده میکردند و  75/38درصد افراد برای اولکین مرتطکه

رضایتمندی در پنم حیطه )1 :حیطکهی رعایکت شکئونات

به کلینیک مربوطه مراجعه کرده بودند .ازنظر ناحیه درمان،

اخالقی سکه عطکارت)  )2حیطکه ی عوامکل زمکانبنکدی و

بیشترین مراجعکه بکرای انکدام تحتکانی بکا فراوانکی نسکطی

برنامه ریزی خدمات فیزیوتراپی پنم عطکارت)  )3حیطکهی

 38/27بود.

مربو بکه کیفیکت خکدمات ارائکهشکده پکنم عطکارت) )4

در جدو شماره  ،2میانگین رضایت از عطکارات پرسشکنامه

حیطه ی مربو به هزینهی خدمات ارائهشکده دو عطکارت)

ارائهشده است.

 )7رضایتمندی کل سه عطارت) ططقهبندی گردیده است.
بیمار باید یکی از  7گزینهی کامالً موافق  7امتیاز) ،موافق
 4امتیاز) ،نه موافق و نکه مخکال

 3امتیکاز) ،مخکال

2
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جدو  .1تحلیل توصیفی دادههای بیماران مراجعهکننده به
درمانگاههای فیزیوتراپی
متغیر

فراواني

درصد

جنسیت
زن
مرد

114

62/3

63

35/5

پرسشککنامه سککنجش رضککایت بیمککاران از چنککدین بعککد
تشکیلشده است ککه در هکر بعکد جنطکههکای متفکاوتی از
رضایت بیمکاران انکدازهگیکری شکده اسکت؛ بنکابراین ابتکدا
به صورت توصیفی به بررسی این موضوع پرداخته میشود و

سن
17-21
21-71
بیش از 71

11
112
51

7/7
77/5
38/8

سطح تحصیالت
زیر دیپلم
دیپلم
فوبدیپلم و باالتر

67
52
46

37/7
33/3
27/2

شغل
بیکار
کار دولتی
کار آزاد
خانهدار
محصل

21
74
23
53
5

11/3
23/7
17/8
33/3
3/8

وضعیت تاهل
مجرد
متأهل

77
128

محل زندگي
شهر
روستا

163
21

31
51
83/1
11/3

18
33
42
51
14

3/84
21/3
22/37
38/27
5/66

اولین مرتبه فیزیوتراپي
بلی
خیر

بین ابعاد پرسشنامه بررسی میشود .در جدو  ،3میکانگین،
انحراف معیار ،حداقل و حداکثر رضایت بیماران آورده شده
است.
قطل از رتطهبندی ابعاد پرسشنامه ابتدا این فرضیه که "بین
ابعاد مختل پرسشنامه تفکاوت معنکاداری وجکود دارد" بکا
آزمون فریدمن بررسی شد و چکون سکطح معنکاداری ایکن
آزمون کمتر از  1/17به دست آمد ،بنابراین فرضکیه تاییکد
شد .در خروجی نرم افزار  SPSSعالوه بر آزمون فریکدمن،
میانگین رتطههای هرکدام از ابعاد مختلک پرسشکنامه نیکز
محاسطه می شود که از طریکق آن مکیتکوانیم ایکن ابعکاد را
ازنظر رضایت مشتریان رتطهبندی کنیم.
ارتطا بین ویهگکیهکای دموگرافیکک و رضکایتمنکدی در
جدو  4آمکده اسکت .در بررسکی سکن ،جنسکیت ،سکطح

ناحیه درمان
گردن
کمر
اندام فوقانی
اندام تحتانی
غیره

در ادامه به صورت یک فرضیه استنطاطی ،معناداری تفکاوت

52
111

33/34
61/66

تحصیالت ،شغل ،وضکعیت تأهکل و محکل زنکدگی ارتطکا
معناداری بین این عوامل با سطح رضکایتمنکدی مشکاهده
نگردید .)P<1/17
ارتطا بین ویهگی های درمانی و رضایتمندی در جدو 7
نشان داده شده است .همان طور که در ایکن جکدو آمکده
است ارتطا معناداری بین دفعات مراجعه به فیزیکوتراپی و
کلینیک مربوطه و ناحیه درمکان بکا میکزان رضکایتمنکدی
وجود نداشت .)P<1/17

اولین مرتبه مراجعه به مرکز مربوطه
75/38
117
بلی
42/62
58
خیر
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جدو  .2میانگین رضایت بر اساس عطارات پرسشنامه
میانگین رضایت

سؤاالت پرسشنامه
سثا  :1مسائل و شئونات اخالقی حین فیزیوتراپی رعایت میشد.

4/8538

سثا  :2رفتار فیزیوتراپیست با من مثدبانه بود.

4/3116

سثا  :3رفتار همه کارکنان با من مثدبانه بود.

4/5213

سثا  :4وقت تعیینشده برای جلسات درمانی من مناسب بود.

4/5517

سثا  :7من از تعداد جلسات درمانی خود در طو هفته راضی هستم.

4/8142

سثا  :6اولین جلسه پذیرش فیزیوتراپی من خیلی سریع برنامهریزی شد.

4/6121

سثا  :5بعد از پذیرش ،برنامهریزی جلسات درمانی برای من آسان بود.

4/6333

سثا  :8وقتی برای درمان بهکلینیک میآمدم ،سروقت دیده میشدم.

4/6341

سثا  :3رفتوآمد بهکلینیک برای من راحت بود.

4/4574

سثا  :11من از خدمات ارائهشده توسط دستیاران فیزیوتراپی راضی بودم.

4/6333

سثا  :11فیزیوتراپیست من ،مشکالت و شرایط مرا در

4/8417

میکرد.

سثا  :12دستورات و راهنماییهای فیزیوتراپیست برای من کمک خوبی بود.

4/5863

سثا  :13من از کیفیت درمان ارائهشده راضی هستم.

4/5561

سثا  :14صورتحساب هزینههای فیزیوتراپی من درست محاسطهشده بود.

4/5358

سثا  :17هزینه درمان فیزیوتراپی انجامشده برای من قابلقطو بود.

4/7683

سثا  :16من استفاده از کلینیک را به دوستان و آشنایان خود توصیه میکنم.

4/8142

سثا  :15در صورت نیاز به فیزیوتراپی در آینده ،مجدداً به این کلینیک مراجعه میکنم.

4/8316

سثا  :18در کل من از درمان فیزیوتراپی خود راضی هستم.

4/8634

جدو  .3شاخ های توصیفی ابعاد پرسشنامه رضایت بیماران از فیزیوتراپی
حداقل

حداکثر

میانگین

ابعاد پرسشنامه

تعداد

رضایت

رضایت

رضایت

7

4/8342

1/27413

شئونات اخالقی

183

3/65

4/5143

1/23413

برنامهریزی

183

3/41

7

1/33215

کیفیت خدمات

183

3/41

7

4/5125

مناسب بودن هزینه

183

3/11

7

4/6831

1/47463

رضایت کلی بیماران

183

3/11

7

4/8361

1/34331
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بررسی رضایتمندی بیماران از خدمات فیزیوتراپی 982/ . . .

مجله علوم پزشکی صدرا

نمودار .1رتطهبندی ابعاد پرسشنامه

جدو  .4نتایم آزمون تحلیل همطستگی در رابطه بین رضایت و ویهگیهای جمعیتشناسی
ضریب کندال
مقدار
نتایم همطستگی در رابطه سن و رضایت

ضریب اسپیرمن

سطح معناداری مقدار

سطح معناداری

1/456 1/134

1/468 1/174

نتایم همطستگی در رابطه جنسیت و رضایت

1/168

1/237

1/285 1/153

نتایم همطستگی در رابطه شغل و رضایت

1/168

1/237

1/285 1/153

نتایم همطستگی در رابطه سطح تحصیالت و رضایت 1/456 1/134

1/456 1/173

نتایم همطستگی در رابطه محل زندگی و رضایت

1/147 1/138

1/216 1/132

نتایم همطستگی در رابطه وضعیت تأهل و رضایت

1/716 1/132

1/483 1/172

جدو  .7نتایم آزمونهای بررسی ارتطا بین رضایتمندی و ویهگیهای درمانی
رابطه
رضایت -ناحیه درمان

مقادیر

آزمون
کروسکا والیس آماره کای دو1/733 :

سطح معناداری1/821 :

رضایت -سابقه استفاده از خدمات فیزیوتراپی تی استیودنت

آماره 1/118 :f

سطح معناداری1/835 :

تی استیودنت

آماره 1/114 :f

سطح معناداری1/844 :

رضایت -سابقه مراجعه به مرکز مربوطه

بررسی تأثیر جداگانه متغیرهای رعایکت شکئونات اخالقکی،

میدهد که هر یک از این متغیرها با رضایت ،ارتطا مثطکت

زمانبندی و برنامهریزی خدمات ،کیفیت خدمات و مناسب

و معناداری دارد جدو .)6

بودن هزینهی خکدمات بکر رضکایت بیمکاران :نتکایم نشکان
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جدو  . 6نتایم ضریب همطستگی پیرسون برای بررسی رابطهی رضایت با ابعاد پرسشنامه
رعایت شئونات اخالقی
زمانبندی و برنامهریزی خدمات
کیفیت خدمات
مناسب بودن هزینه خدمات

*

همطستگی پیرسون

1/136

سطح معناداری

1/122
**

همطستگی پیرسون

1/236

سطح معناداری

1/111

همطستگی پیرسون

1/443

سطح معناداری

1/111

همطستگی پیرسون

1/228

سطح معناداری

1/112

**

**

*.ارتطا معنادار در سطح 1/17
**.ارتطا معنادار در سطح 1/11

برای بررسی تأثیر همزمان متغیرهای فکوب بکر رضکایت ،از

کیفیت بر رضایت بیمکاران تکأثیر دارد و تکأثیر سکه متغیکر

روش رگرسیون چندگانه استفاده میشود .همانطور که در

دیگر معنادار نیست .بهعطکارتدیگکر ،فقکط متغیکر کیفیکت

جدو  5مشاهده می شود ،بکه طکور همزمکان فقکط متغیکر

تأثیر مستقیم و معناداری بر رضایت بیماران دارد.

جدو  .5نتایم تحلیل رگرسیون خطی چندگانه جهت بررسی تأثیر همزمان رعایت شئونات اخالقی ،برنامهریزی ،کیفیت و هزینه خدمات
بر رضایتمندی
مد

ضریبهای غیراستاندارد
ضریب B

خطای
استاندارد

ثابت

2/257

1/722

ضککککککککرایب آماره  Tسکککککککطح
معناداری
استانداردشده
بتا

هم خطی بین متغیرها
تولرانس

4/374

1/111

VIF

شئونات اخالقی

1/163

1/136

1/145

1/676

1/713

1/886

1/123

برنامهریزی

1/133

1/132

1/128

1/373

1/524

1/513

1/331

کیفیت

1/417

1/182

1/411

7/152

2/222

1/518

1/333

هزینه

1/132

1/178

1/142

1/775

1/758

1/552

1/236

متغیر وابسته :رضایت

از طرفی ،نتایم نشان داد ککه متغیرهکای رعایکت شکئونات

بر متغیر وابسته کیفیکت خکدمات) ،از تحلیکل رگرسکیون

اخالقی ،زمان بندی و برنامه ریزی خدمات و مناسکب بکودن

خطککی چندگانککه اسککتفادهشککده اسککت .نتککایم معنککاداری

هزینککهی خککدمات بککر کیفیککت خککدمات تککأثیر مثطککت و

متغیرهای مستقل در جدو  8آمده است.

معناداری دارند .برای بررسی تأثیرگذاری سه متغیر مستقل
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جدو  .8نتایم تحلیل رگرسیون خطی چندگانه جهت بررسی تأثیر رعایت شئونات اخالقی ،برنامهریزی و هزینه خدمات بر کیفیت خدمات
مد

ضریبهای غیراستاندارد
ضریب B

خطای
استاندارد

ثابت

1/344

1/466

ضکککریبهکککای آماره T
استانداردشده
بتا

سکککککطح هم خطی بین متغیرها
معناداری
VIF
تولرانس

2/883

1/114

شئونات اخالقی

1/156

1/185

1/137

2/127

1/144

1/316

1/113

برنامهریزی

1/323

1/181

1/231

4/158

1/111

1/586

1/252

هزینه

1/217

1/171

1/281

4/168

1/111

1/843

1/186

متغیر وابسته  :کیفیت

بهطوری که بیماران مسن از بعضی جنطکههکای فیزیکوتراپی
بحث

راضیتر هستند 17و  .)16ططق گفتهی هاش  )2112یکک

میانگین نمره رضکایت بیمکاران در ایکن مطالعکه  4/57بکه

فرضیه برای توضیح تفاوت سطح رضایت در سنین مختل

دست آمکد .از بکین عطکارات پرسشکنامه ،عطکارت  2رفتکار

این است ککه افکراد مسکن ککه بکا درد مکزمن و مشککالت

فیزیوتراپیست با من مثدبانه بود) با میانگین نمکره رضکایت

حرکتی دستوپنجه نرم میکنند ،نیاز بیشتری به خکدمات

 ،4/31بیشترین نمره رضایت را از سکوی شکرکتکننکدگان

فیزیوتراپی احساس می کنند و احساس قکدردانی بیشکتری

دریافککت کککرده اسککت .از طرفککی ،عطککارت  3رفککتوآمککد

دارند .همننین ممکن است افراد مسن انتظکارات کمتکری

بهکلینیک برای من راحت بود) بکا میکانگین نمکره رضکایت

داشککته باشککند  .)11متغیککر جککنس ،از پایککداری کمتککری

 ،4/45کمترین نمکره رضکایت را داشکته اسکت .در مطالعکه

برخوردار است .در چندین مطالعه رضکایت در زنکان کمکی

جنتککی  )14شککرکتکننککدگان بککاالترین نمککره را بککه

بیشتر از مردان بوده است  7و11و15و . )18ططق گفتکهی

"فیزیوتراپیست باادب" با میانگین نمکره  4/63داده بودنکد.

کلی و توکر  )2111مطالعات کمی بیان کردهانکد ککه بکین

در اکثر مطالعات ،ارتطاطکات بکهعنکوان یککی از مهکمتکرین

جنس مذکر و سطح باالی رضایت رابطهی معناداری وجود

تعیینکنندههای رضایت بیمار شناختهشکده اسکت و رفتکار

دارد  .)13تحصیالت کمتر ،در بعضی از مطالعات منجر به

محترمانه درمانگر ،توأم با مهربانی ،ادب و مالحظه بهعنوان

رضایت بیشتر شده اسکت ولکی ایکن تکأثیرات در مطالعکات

عنصری کلیدی در جلکب رضکایت بیمکار بیکانشکده اسکت

مختل ک ناپایککدار بککوده اسککت .در مککورد سککایر متغیرهککای

.)17

جمعیت شناختی ،اکثر مطالعات روابط ضعی و ناپایکدار و

در این مطالعه ،هیچ رابطکهی معنکاداری بکین خصوصکیات

یا عدم وجود رابطه را نشان دادهاند .)2

جمعیککت شککناختی سککن ،جککنس ،وضککعیت تأهککل ،سککطح

نتککایم ایککن پککهوهش ،همننککین نشککان داد هککیچ رابطککهی

تحصیالت ،شغل و محل زندگی با میکزان رضکایت بیمکاران

معناداری بین متغیرهای درمکان – ناحیکه درمکان ،دفعکات

وجود نداشت .در مطالعات قطلی تالش زیادی شده است تکا

ارجاع ،فاصله ی زمانی محل زندگی تا درمانگکاه – و میکزان

عوامل مثثر بر رضایت بیمار تعیین شوند .برای این منظور،

رضایت بیماران وجکود نداشکت .درحکالیککه در مطالعکهی

خصوصیات جمعیت شناختی بیماران مکرراً توسط محققان

هیلیس  )2118و مطالعه بختیاری و حاج حسکنی )1381

مطالعه شدهاند .در این میان ،سن بهعنوان پایدارترین عامل

کسانی که اولین تجربه ی دریافکت خکدمات فیزیکوتراپی را

شناخته شده است .چندین مطالعه نشان دادهانکد ککه بکین

داشتند و همین طور کسانی که برای اولین بار به آن مرککز

گروه سنی و رضایت بیمار ،یکک ارتطکا قکوی وجکود دارد،
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مراجعککه مککیکردنککد راضککیتککر بودنککد .در مطالعککهی

تأیید کرد و نشان داد که هر سه متغیر بر کیفیت خکدمات

جنتی  )1383نیز ناحیکهی درمکان بکر رضکایتمنکدی اثکر

تأثیر معناداری داشتهاند.

معناداری داشته است.

از سه حالت زیر نتیجه میگیریم که متغیر کیفیت خدمات

در ایککن مطالعککه ،بککین ابعککاد مختل ک پرسشککنامه رضککایت

نقش واسطه ای کامل دارد :تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت

بیماران  -رعایت شئونات اخالقی ،زمان بندی و برنامه ریزی

معنادار است .تأثیر سه متغیر شئونات اخالقی ،برنامهریزی

خدمات ،کیفیت خدمات ،هزینهی خدمات ،رضکایت ککل -

و مناسب بودن هزینه بر کیفیت خکدمات معنکادار اسکت .از

تفاوت معناداری دیده شد .رتطه بندی ابعکاد پرسشکنامه بکر

تأثیر همزمان چهار متغیر بر رضایت بیمکاران فقکط متغیکر

اساس میزان رضایت بیماران بهاینترتیب بود :رضایت ککل،

کیفیت خدمات معنادار است .بنابراین مکیتکوان گفکت ککه

رعایت شکئونات اخالقکی ،مناسکب بکودن هزینکه ،کیفیکت

ابتدا سه متغیر شئونات اخالقی ،برنامهریزی خوب خکدمات

خدمات ،زمان بندی و برنامه ریزی خکدمات .همننکین ایکن

و مناسب بودن هزینه بر کیفیت خدمات تکأثیر مکیگذارنکد

فرضیه که "متغیرهای رعایت شئونات اخالقی ،زمانبنکدی

بهعطارت دیگر تصویر بیماران از کیفیت خدمات ،تحت تأثیر

و برنامهریزی خدمات ،کیفیت خدمات و هزینکهی خکدمات

این سه متغیکر اسکت .سکپس متغیکر کیفیکت خکدمات بکر

بککر رضککایت بیمککاران تککأثیر مثطککت و معنککاداری دارنککد"

رضایت بیماران تأثیر میگذارد.

موردبررسی قرار گرفت .نتایم نشان داد که بین هرککدام از

از محدودیت های پهوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ایکن متغیرهککا و میککزان رضکایت بیمککاران ارتطککا مثطککت و

ازآنجاییکه در این مطالعه از نمونهگیری آسان استفادهشده

معناداری وجود دارد .اما بررسی تأثیر همزمان این متغیرها

است ،ممکن است نتوان نتیجه را بهکل جامعه تعمکیم داد.

با استفاده از روش رگرسیون خطی-چندگانه ،نشان داد که

تعککدادی از بیمککاران بککرای تکمیککل پرسشککنامه ،همکککاری

بهطور همزمان ،تنهکا متغیکر کیفیکت خکدمات بکر رضکایت

نکردند و افراد دیگری جایگزین آنها شکدند .ایکن احتمکا

بیماران تأثیر دارد و تأثیر سه متغیر دیگر معنادار نیست .به

وجود دارد که این افراد ،ناراضی بودهانکد .در ایکن مطالعکه،

عطککارتی فقککط متغیککر کیفیککت خککدمات ،تککأثیر مسککتقیم و

تنها رضایت بیماران در مراکز تحت پوشش دانشکگاه علکوم

معناداری بکر رضکایت بیمکاران دارد .سکثالی ککه در اینجکا

پزشکککی شککیراز ،کککه همگککی جککزل مراکککز دولتککی بودنککد

مطرح می شود این است که چگونه ممکن است که رعایکت

بررسیشده است.

شککئونات اخالقککی ،زمککانبنککدی و برنامککهریککزی خککدمات و

پیشنهاد ها برای مطالعات بعدی به شرح زیکر اسکت :نتکایم

هزینه ی خدمات بر رضایت بیماران تأثیری نداشته باشکند

این پهوهش ،معیاری پایه برای مقایسه ککاهش یکا افکزایش

در جواب ایکن سکثا بایکد گفکت ککه ممککن اسکت همکه

رضایت است ،ازاینرو پیشنهاد میشود پهوهشهای مشکابه

متغیرها بهطور مستقیم بر رضکایت بیمکاران تکأثیر نداشکته

در دوره های مشخ

تکرار شوند .انجام مطالعات بیستر در

باشند و این احتما وجکود دارد ککه ایکن سکه متغیکر ،بکر

موارد زیر پیشکنهاد مکی گکردد :بررسکی و مقایسکه میکزان

رضایت تأثیر غیرمسکتقیم داشکته انکد .بکرای دانسکتن ایکن

رضایت مندی مراجعین مراکز خصوصی و دولتکی و عوامکل

مطلب که آیا سایر متغیرها میتواننکد بکر رضکایت بیمکاران

مثثر بر آن ،بررسی میزان رضایتمندی مراجعین بکه سکایر

تککأثیر غیرمسککتقیم داشککته باشککند ،یککک فرضککیهی جدیککد

مراکز ارائهدهنده ی خدمات تکوان بخشکی در شکهر شکیراز،

مطرح شده و موردبررسکی قکرار گرفکت .ایکن فرضکیه بیکان

انجام مطالعات کیفی به منظور فهکم انتظکارات ،ادراککات ،و

میکند که "متغیرهای رعایت شئونات اخالقی ،زمانبنکدی

احساسات بیماران از خدمات فیزیوتراپی و بررسکی میکزان

و برنامهریزی خدمات و هزینهی خدمات بر کیفیت خدمات

رضایت بیماران بستری از خدمات فیزیوتراپی

تأثیر مثطت و معناداری دارند"  .بررسی این فرضکیه ،آن را
www.sadramj.ir
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