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رضايتمندي بيماران از مراقبتهاي پرستاري بازتابي از اجراي نظام حاکميت خدمات باليني

چکيده
مقدمه و هدف :ذسهبت پطؾتبضي يىي اظ هْوتطيي حَظُّبي هَثط ثط ضضبيتوٌسي ثيوبض اؾت ؾبظهبىّب جْت ثْجَز ويفيت ٍ اضتمبء ضضبيتوٌسي
ثيوبضاى اظ ضٍـّبي هرتلفي اؾتفبزُ هيوٌٌس وِ يىي اظ آًْب ًظبم حبوويت ثبليٌي اؾت .زض ايي پػٍّف تالـ قسُ اؾت تبثيط اجطاي ًظبم حبوويت
ثبليٌي ثط هيعاى ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ ػولىطز پطؾتبضاى ثطضؾي قَز
روش بررسی :پػٍّف حبضط اظ ًَع تَنيفي ٍ جبهؼِ آهبضي آى وليِ ثيوبض ثؿتطي زض زٍ ثيوبضؾتبى هطوعي اؾتبى فبضؼ ثَز .وِ اظ هيبى آًْب ً 600فط
ثب ضٍـ ًوًَِ گيطي زض زؾتطؼ زض ؾِ هطحلِ (لجل اظ قطٍع اجطاي عطح حبوويت ثبليٌي 6 ،هبُ ثؼس اظ اجطا ٍ  1ؾبل ثؼس ) هتٌبؾت ثب حجن ًوًَِ
تؼييي قسُ اًتربة قسًس .اثعاض هَضز اؾتفبزُ پطؾكٌبهِ ضضبيتوٌسي ثيوبض اظ ويفيت وبض پطؾتبضاى ثَز .زازُّب ثب ًطم افعاض ً SPSSؿرِ  15تجعيِ ٍ
تحليل ٍ جْت همبيؿِ هيبًگيي ًوطُ ضضبيتوٌسي ثيي ّط ؾِ هطحلِ اظ آظهَى  ٍ ANOVAجْت آظهَى زٍ ثِ زٍ هطاحل اظ آظهَى تؼميجي تَوي
اؾتفبزُ قسّ .وچٌيي جْت ثطضؾي ّوگٌي ثيوبضى اظ ًظط ؾي ٍ جٌؽ ٍ عَل هست ثؿتطي ثيي هطاحل اظ آظهَى تي هؿتمل ٍ وبي زٍ اؾتفبزُ قس.
یافتهها :هيبًگيي ًوطات ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ ػولىطز پطؾتبضاى زض هطحلِ اٍل (لجل اظ اجطاي عطح حبوويت ثبليٌي) ثب هيبًگيي ًوطات  6هبُ ثؼس
تفبٍت هؼٌي زاضي ًساقت اهب ثب هيبًگيي ًوطات  1ؾبل ثؼس اظ اجطاي عطح حبوويت ثبليٌي تفبٍت هؼٌي زاضي زاقت). (P<0.05
نتیجه گیری کلی :ثِ ًظط هي ضؾس اجطاي عطح حبوويت ثبليٌي زض ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ ذسهبت پطؾتبضي هَثط ثَزُ اؾتّ ،طچٌس وِ اضائِ ايي ثطًبهِ
ثِ نطف ٍلتّ ،عيٌِ ،هيعاى زضگيط قسى پطؾٌل زض هَؾؿِ ٍ اضظـ ًْبزى هسيطاى اضقس ثِ ثطًبهِ ٍاثؿتِ اؾت .لصا جْت ايجبز يىپبضچگي زض هسيطيت
ٍ هَفميت ثطًبهِّبي ثْجَز ويفيت ثْتط اؾت ػالٍُ ثط پطؾتبضاى ؾبيط وبضوٌبى ًيع زض اجطاي ايي ثطًبهِ هكبضوت فؼبل زاقتِ ثبقٌس.
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ميترا عباسي و همکاران

تمَيت هْبضتّبي پطؾتبضاى ٍ تَاًوٌسؾبظي ثيوبضاى زض

مقدمه

()5

شٌّي ،قٌبذتي ٍ ػبعفي ثيوبض اظ ًتبيج هساذالت ٍ

زض تحميك ذَز ػٌَاى هيوٌس وِ زض ثيوبضؾتبىّبيي وِ

هطالجتّبي پطؾتبضي ٍ زضن ضفتبضّبي پطؾتبض تؼطيف

حبوويت ثبليٌي اجطا قسُ ًؿجت ثِ ثيوبضؾتبىّبي زيگط

هيقَز ضضبيت ثيوبض اظ ذسهبت اضائِ قسُ اظ اّساف هْن

ثيوبضاى اظ تَضيحبت پطؾتبضاى زض هَضز اًجبم هطالجتّب ٍ

فؼبليتّبي گطٍُ زضهبًي اؾت وِ زض اضتمبء ؾالهتي ثيوبض

زضگيط وطزى ثيوبض زض ؾيط زضهبى ضضبيت ثيكتطي

تبثيط ٍيػُاي زاضز( .)1،2آهبضّب ًكبى هيزّس هيعاى

زاقتٌس(ّ .)6وچٌيي هغبلؼبت اًجبم گطفتِ زض اًگلؿتبى

ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ ذسهبت ثيوبضؾتبًي ثب تجؼيت اظ

ًكبى هيزّس حبوويت ثبليٌي تبثيط هثجتي ثط ويفيت هطالجت

زضهبى ٍ ثطلطاضي اضتجبط هَثطتط ثب تين هطالجيي ؾالهتي

زاقتِ ٍ ثيكتطيي ؾَز اجطاي ايي عطح هتَجِ ثيوبضاى

اضتجبط زاضز( .)1-3ذسهبت پطؾتبضي يىي اظ هْوتطيي

اؾت( .)7زض ايطاى اجطاي حبوويت ثبليٌي ثطًبهِ جسيسي

حَظُّبي هَثط ثط ضضبيتوٌسي ثيوبض اؾت( .)2ذسهبت

اؾت وِ زض ضاؼ اهَض هَؾؿبت زضهبًي زٍلتي ٍ

پطؾتبضي ًِ تٌْب ًمف هْوي زض حفظ ٍ اضتمبء قْطت

ذهَني لطاض گطفتِ ٍ ّعيٌِ ٍ ٍلت ظيبزي نطف

ثيوبضؾتبى زاضز ثلىِ ضاثغِ لَي ثيي ضضبيت ثيوبضاى اظ

اجطاي ايي عطح هيقَز .اضظيبثي ٍ ثطضؾي ًمبط ضؼف ٍ

هطالجتّبي پطؾتبضي ٍ ضضبيت اظ ول ذسهبت ثيوبضؾتبى

هثجت ايٌگًَِ ثطًبهِّب ٍ تؼييي هيعاى اثطثركي آىّب

ٍجَز زاضز Lascbinger .زض هغبلؼِ ذَز ًكبى زاز ثيي

ضطٍضي ثِ ًظط هيضؾس ٍ ثِ ػجبضتي هيتَاى گفت ًيبظ ثِ

ًوطُ ول ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ ثيوبضؾتبى ٍ ضضبيت آًْب

اًجبم هغبلؼبت جسيس جْت ثطضؾي وبضآيي ٍ اثط ثركي

اظ هطالجتّبي پطؾتبضي يه اضتجبط لَي ٍجَز زاضز(.)1

ايي ًظبم ٍ ّوچٌيي يبفتي ًمبط ضؼف ٍ لَت ثيوبضؾتبًْب

زض ًظبمّبي پيكطفتِ هَضَع تَجِ ثِ ويفيت هطالجتّبي

زض اجطاي حبوويت ثبليٌي زض ثرفّبي هرتلف

اضائِ قسُ هَضز تبويس اؾت ٍ ؾبظهبىّب جْت ثْجَز

هَؾؿبت زضهبًي احؿبؼ هيقَز .لصا ايي هغبلؼِ جْت

ويفيت ،ضٍـّبي هرتلفي ضا ثِ وبض هيثطًس .اظ ايي جولِ

تؼييي ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ هطالجتْبي پطؾتبضي زض ضًٍس

اًگلؿتبى وِ ثب تبؾيؽ ًظبم ؾالهت هلي زض ؾبل  1999ثِ

اجطاي حبوويت ثبليٌي زض زٍ ثيوبضؾتبى تحت پَقف

عَض هؿتمين ثِ هَضَع ويفيت هطالجت ؾالهتي پطزاذتِ ٍ

زاًكگبُ ػلَم پعقىي قيطاظ اًجبم قس.

همَلِ حبوويت ثبليٌي ضا ثِ ػٌَاى چبضچَثي ثطاي اضتمبء
ويفيت هطالجت لطاض زاز .حبوويت ثبليٌي ضاّىبضي جبهغ ٍ

روش بررسي

لسضتوٌس ثطاي تضويي اؾتبًساضزّبي هتؼبلي هطالجتّبي

ايي هغبلؼِ يه هغبلؼِ تَنيفي اؾت وِ عطح تحميمبتي

ثبليٌي ٍ ثْجَز هؿتوط ويفيت ذسهبت اؾت( .)3حبوويت

آى زض وويتِ اذالق زاًكگبُ ػلَم پعقىي قيطاظ هغطح

ثبليٌي يه ضاّىبضچٌس ٍاحسي اؾت ٍ زض تحميمبتي وِ زض

قسُ ٍ ثب وس  90-5962ثِ ثجت ضؾيسُ اؾت .جبهؼِ

هَضز اثطثركي ايي ًظبم زض اًگلؿتبى اًجبم گطفتِ ػٌَاى

آهبضي ثيوبضاى ثؿتطي زض زض زٍ ثيوبضؾتبى هطوعي اؾتبى

قسُ اؾت وِ اجطاي ايي ًظبم ثبػث افعايف پبؾد گَيي

فبضؼ (ثيوبضؾتبى العّطا ٍ ثيوبضؾتبى قْساء) ثَزًس .زض

ؾيؿتن قسُ ٍ تغييطات ظيبزي ضا زض اهط ويفيت هطالجتّب،

ايي هطاوع ثرفّبي زضهبًي زاذلي ،جطاحي ،ظًبى،

ايوٌي ثيوبض ٍ پيكگيطي اظ اقتجبّبت پعقىي ايجبز

هطالجتّبي ٍيػُ ٍ اٍضغاًؽ ٍجَز زاقت ٍ ثيوبضاًي وِ

هيوٌس( .)4اظ هَاضزي وِ زض ًظبم حبوويت ثبليٌي هَضز

زض ايي ثرفّب ثؿتطي ثَزًس ثِ نَضت زض زؾتطؼ

تبويس فطاٍاى لطاض گطفتِ اضتمب ويفيت ذسهبت پطؾتبضي،

جْت قطوت زض هغبلؼِ ٍ تىويل پطؾكٌبهِ زض  3هطحلِ

تؼبهل وبزض زضهبى ثب ثيوبض ٍ هؿئلِ آهَظـ ،تَؾؼِ ٍ

اًتربة قسًس .عجك هغبلؼِ  ٍ )1(Lascbingerثب اؾتفبزُ
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ضضبيت ثيوبض اظ هطالجتّبي پطؾتبضي ثِ نَضت اضظيبثي

هكبضوت ٍ زذبلت زض زضهبى ذَز اؾت Rajerman .
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نشريه پرستاري ايران

اؾتفبزُ اظ ًتبيج هغبلؼِ هصوَض ،حجن ًوًَِ جْت تَظيغ

قٌبذتي ٍ لؿوت ثؼس ؾَالّبي هطثَط ثِ ضضبيتوٌسي

پطؾكٌبهِ ً 600فط تؼييي قس.

ثيوبضاى ثَزُ ٍ زاضاي  21ؾَال زض هَضز ضضبيتوٌسي

جْت اًجبم ايي هغبلؼِ ثب ضيبؾت ايي زٍ ثيوبضؾتبى

ثيوبضاى اظ ػولىطز پطؾتبضاى ٍ  2ؾَال زض هَضز

حضَضي نحجت قس ٍ پؽ اظ اضائِ هؼطفي ًبهِ هؼبًٍت

ضضبيتوٌسي اظ ول ذسهبت ثيوبضؾتبى اؾت .ضطيت

پػٍّكي ضضبيت وتجي هجٌي ثط اجبظُ پػٍّف اظ ايي

پبيبيي پطؾكٌبهِ ثِ ظثبى انلي ثب آلفب وطًٍجبخ  %98هَضز
()1

هطاوع گطفتِ قس .زض ّط هطحلِ  200ثيوبض پطؾكٌبهِ ضا

تبئيس لطاض گطفتِ اؾت  .ايي اثعاض تَؾظ پػٍّكگط ٍ 2

تىويل وطزًس .ثب هغطح قسى ًظبم حبوويت ثبليٌي ٍ

ًفط اظ اؾبتيس زاًكىسُ پطؾتبضي آقٌب ثِ ظثبى اًگليؿي ثِ

تالـ زض جْت اجطاي آى زض ثيوبضؾتبىّبي اؾتبى فبضؼ

فبضؾي ثطگطزاًسُ قسُ ٍ اظ ًظط ضٍايي هحتَا ثِ تبييس

پػٍّكگط لجل اظ قطٍع اجطاي ايي عطح ،پطؾكٌبهِ ضا زض

ًْبيي ً 7فط اظ اؾبتيس زاًكگبُ ػلَم پعقىي قيطاظ ضؾيس

اذتيبض  200ثيوبض ثؿتطي زض ايي هطاوع لطاض زازُ ٍ پؽ اظ

ٍ زض هحيظ پػٍّكي زض عي يه هغبلؼِ پبيلَت ثط ضٍي

تىويل جوغ آٍضي وطز .هطحلِ زٍم هغبلؼِ  6هبُ پؽ اظ

 40ثيوبض ضطيت پبيبيي آى  %85ثِ زؾت آهس .پؽ اظ

اجطاي ًظبم حبوويت ثبليٌي ٍ هطحلِ ؾَم هغبلؼِ  1ؾبل

جوغ آٍضي اعالػبت زازُّب ثب ًطم افعاض ً SPSSؿرِ 15

ثؼس اًجبم گطفت وِ زض ّط هطحلِ پطؾكٌبهِ تَؾظ 200

تجعيِ ٍ تحليل قس .جْت همبيؿِ هيبًگيي ًوطُّبي

ثيوبض تىويل ٍ جوغ آٍضي قس .قطايظ ٍضٍز ثيوبضاى ثِ

ضضبيتوٌسي ثيي ّط ؾِ هطحلِ اظ آظهَى  ANOVAثب

هغبلؼِ گصقتي حسالل  2ضٍظ اظ ظهبى ثؿتطي ثيوبض ،ؾي

آظهَى تؼميجي تَوي ٍ ّوچٌيي جْت ثطضؾي ّوگٌي

ثبالي  18ؾبل ٍ تَاًبيي تىويل پطؾكٌبهِ ثَز .قطوت زض

جبهؼِ ثيوبضاى اظ ًظط ؾي ٍ جٌؽ زض ؾِ ظهبى هَضز

ايي هغبلؼِ ٍ تىويل پطؾكٌبهِ ثطاي ثيوبضاى وبهال

هغبلؼِ اظ آظهَىّبي تي هؿتمل ٍ وبي زٍ اؾتفبزُ قسُ ٍ

اذتيبضي ثَزُ ٍ ثب ضضبيت آًْب اًجبم قس .اثعاض هَضز

ؾغح هؼٌي زاضي آظهَى  0/05زض ًظط گطفتِ قس.

اؾتفبزُ زض ايي پػٍّف جْت اضظيبثي ويفيت ػولىطز
پطؾتبضاى پطؾكٌبهِ ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ ويفيت

يافتهها

هطالجتّبي پطؾتبضي ( patient satisfaction with

زض عي ايي هغبلؼِ  600ثيوبض زض  3گطٍُ ٍ زض  3ظهبى

) nursing care Quality Questionnaireؾبذتِ

هتفبٍت هيعاى ضضبيتوٌسي ذَز ضا اظ ػولىطز ٍ ويفيت

 Lascbingerزض ؾبل  2005ثَز .ايي اثعاض زاضاي 23

هطالجتّبي پطؾتبضاى ٍ ضضبيتوٌسي اظ ول ذسهبت

ؾَال  5گعيٌِاي اؾت ٍ اظ  1تب ً 5وطُ گصاضي هيقَز

ثيوبضؾتبى ثب تىويل پطؾكٌبهِ اثطاظ وطزًس وِ زاهٌِ ًوطات

وِ ثِ تطتيت ًوطُ  1ووتطيي هيعاى ضضبيت ٍ ًوطُ 5

ثيي  90ٍ 30ثَز (حساوثط ًوطُ پطؾكٌبهِ ثطاثط 115

ثيكتطيي ضضبيتوٌسي ضا ًكبى هيزّس ٍ زض ول  115اهتيبظ

اؾت).

جذيل شمبرٌ  :1مشخصبت جمعيت شىبختي ياحذَبي مًرد پژيَش در سٍ مرحلٍ
متغیر

قبل از اجرای مداخله

 6ماه بعد

 1سال بعد

p- value

ؾي (ؾبل)

48/52±16/80

47/43±16/34

48/ 48 ±16/93

< 5/50

جٌؿيت (تؼساز)
< 5/50

هطز

80

95

110

ظى

120

105

90

تؼساز هَاضز ثؿتطي قسى

2/ 98 ±1/37

2/ 76 ±1/33

3/02 ±3/91

< 5/50

عَل هست ثؿتطي

2/99±0/88

3/09±0/18

3/10±0/78

< 5/50
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اظ فطهَل حجن ًوًَِ ثب ذغبي  ٍ 0/05تَاى  85زضنس ٍ

زاضز .لؿوت اٍل پطؾكٌبهِ هطثَط ثِ هكرهبت جوؼيت

ميترا عباسي و همکاران

رضايتمندي بيماران از مراقبتهاي پرستاري بازتابي از اجراي نظام حاکميت...

ثب هيبًگيي ؾٌي  ٍ 47/8 ±16/8هيبًگيي عَل هست

ًوطات  1ؾبل ثؼس تفبٍت هؼٌي زاضي (ٍ )P>0/001جَز

ثؿتطي  3/99 ± 0/88ضٍظ ثَزًس .گطٍُّبي هَضز هغبلؼِ

زاقت .هيبًگيي ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ ول ذسهبت

زض ّط ؾِ هطحلِ اظ ًظط ؾي ،جٌؽ ٍ عَل هست ثؿتطي

ثيوبضؾتبى زض اثتساي عطح ثب هيبًگيي ًوطات زض ّيچ وسام

ثِ تطتيت عجك ًتبيج آظهَى آهبضي تي هؿتمل ٍ وبي زٍ ثب

اظ هطحلِّبي ثؼسي تفبٍت هؼٌي زاضي ًساقت .زض

ّن تفبٍت هؼٌي زاضي ًساقتٌس ( .(P< 0/05ثيي هيبًگيي

همبيؿِ هيبًگيي ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ ػولىطز پطؾتبضاى

ًوطات ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اظ ػولىطز پطؾتبضاى زض ّط

 6هبُ ثؼس اظ اجطاي عطح حبوويت ثبليٌي زض هحيظ

ؾِ هطحلِ اذتالف هؼٌي زاضي ٍجَز زاقت (.)P>0/05

پػٍّكي ثب هيبًگيي ًوطات ضضبيتوٌسي  1ؾبل ثؼس ثب ّن

زض همبيؿِ زٍ ثِ زٍ زض آًبليع تؼميجي ثيي هطحلِ اٍل لجل

اذتالف هؼٌي زاضي زاقت (.)P;0/001

اظ اجطاي عطح حبوويت ثبليٌي ثب هيبًگيي ًوطات  6هبُ
جذيل شمبرٌ  :2مقبیسٍ ميبوگيه رضبیتمىذي بيمبران از مراقبتَبي پرستبران
رضایتمندی

قبل از اجرای

 6ماه بعد

 1سال بعد

طرح
ضضبيتوٌسي اظ

46/ 57 ±7/03

48/ 37 ±5/97

56/ 34 ±4/67

p- value
(بین مرحله

p- value
(بین مرحله دوم و

p- value
(بین مرحله اول و

اول و دوم)

سوم)

سوم)

0/102

0/0001

0/0001

ػولىطز پطؾتبضاى
ضضبيتوٌسي اظ ول

1/ 71 ±0/66

1/ 78 ±0/67

1/ 80 ±0/61

0/877

ذسهبت ثيوبضؾتبى

ت بيت ميبوگيه رضبیتمىذي بيمبران در ي پژيَش
12
10

8
6
4

2
0

ومًدار شمبرٌ  :1مقبیسٍ رضبیتمىذي بيمبران در  3مرحلٍ پژيَش
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ايي ثيوبضاى ثِ تطتيت قبهل ً 285فط هطز ٍ ً 315فط ظى

ثؼس تفبٍت هؼٌي زاضي ٍجَز ًساقت اهب ثب هيبًگيي

دوره  /28شماره  /97دي ماه 9394

نشريه پرستاري ايران

ثؿيبضي اظ وكَضّب هىبًيؿن ّب ٍ فطايٌسّبيي ضا ثِ ّسف

پطؾٌل ثطًبهِ تَؾؼِ فطزي ضا عجك ثطًبهِ حبوويت ثبليٌي

حفظ ٍ اضتمبي هساٍم ويفيت ذسهبت ؾالهتي زًجبل

تكىيل زازًُ ،مبط ضؼف ٍ لَت وبضوٌبى ضا هكرم ٍ

هيوٌٌس( .)8وبهال ٍاضح اؾت وِ اهطٍظُ ثب افعايف ؾغح

ثط اؾبؼ آى ثطًبهِ ضيعي وطزُ ٍ هساذلِ اًجبم زازُاًس .ثب

ؾَاز ٍ آگبّي افطاز اًتظبض هطالجتّبيي ثب ويفيت ثْتط

پيگيطي ثطًبهِّبي آهَظـ هساٍم ٍ تَؾؼِ هْبضتّبي

ًؿجت ثِ گصقتِ زاضًس ٍ ثيوبضاى توبيل زاضًس وِ ثِ ػٌَاى

قغلي ظهيٌِ افعايف ويفيت هطالجتّب ٍ اضتمبء

يه قطيه زض ضًٍس زضهبى زيسُ قًَس ٍ ًِ نطفب يه

ضضبيتوٌسي ثيوبضاى فطاّن قسُ اؾت .ثسٍى قه افعايف

هكتطي( .)6اًجبم هطالجتّبي ثيوبض هحَض ثب ويفيت ذَة

پبؾرگَيي پطؾتبض ٍ پعقه ثِ ًيبظّبي ثيوبضاى ،زازى

ٍ هٌبؾت جْت افعايف ضضبيتوٌسي ثيوبضاى هؿتلعم

اعالػبت الظم زض ذهَل ًحَُ زضهبى ٍ پبؾد ثِ

اؾتفبزُ اظ ضٍـّبي ذبل زض ّوِ حبل ٍ ثطاي وليِ

ؾئَاالت ثيوبضاى هَجت ذكٌَزي هسزجَ ذَاّس قس وِ

ثيوبضاى اؾت( .)3ثؿيبضي اظ ايي فطايٌسّب اظ جولِ حبوويت

ّوِ ًيبظهٌس ؾغح هٌبؾت زاًف زض وبزض زضهبى

ذسهبت ثبليٌي تئَضيّبي اضظقوٌسي ّؿتٌس وِ زض

اؾت( .)10،11الجتِ ايي تغييط ؾطيغ زض ويفيت وبض پطؾتبضاى

ثطًبهِّبي اجطايي زاًكگبُ ػلَم پعقىي قيطاظ

ّوچٌيي هيتَاًس ًتيجِ وبض زض ظهيٌِ هحَضّبي زيگط

ؾيبؾتگصاضي جسي زض حوبيت اظ ايي ثطًبهِ نَضت

حبوويت ثبليٌي هبًٌس هويعي زاذلي ٍ هسيطيت ذغب ٍ

گطفتِ اؾت ٍ ايي هؿئلِ ثِ ذَثي ًوبيبًگط اؾت وِ

ذغطات ٍ ايوٌي ثيوبض ثبقس وِ ثبػث حؿبؼ ؾبظي

حبوويت ذسهبت ثبليٌي جعء اٍلَيتّبي هْن زاًكگبُ ثِ

پطؾتبضاى ٍ ثْجَز ويفيت وبض آًْب قسُ اؾت .عجك

هٌظَض اضتمبي ويفيت ذسهبت ؾالهت اؾت .ثط عجك ًتبيج

هغبلؼبت اًجبم قسُ زاقتي اضتجبط هَثط ثب ثيوبضاى ،افعايف

حبنل اظ ايي هغبلؼِ ثب پيگيطي تبثيط اجطاي ًظبم

حؽ اهٌيت ٍ وبّف ضيؿهّبي ثبليٌي اضتجبط هؿتمين زض

حبوويت ثبليٌي زض زٍ ثيوبضؾتبى اؾتبى فبضؼ ،هيبًگيي

افعايف ضضبيتوٌسي ثيوبضاى زاضز ٍ ايي اهط هٌجط ثِ

ضضبيتوٌسي ثيوبضاى لجل اظ اجطاي ًظبم حبوويت ثبليٌي اظ

ٍفبزاضي ثيوبض ًؿجت ثِ ؾيؿتن ٍ پيكٌْبز ايي هطوع ثِ
()3،12

ػولىطز پطؾتبضاى لجل اظ اجطاي عطح ٍ يىؿبل ثؼس (هيبى

زيگطاى ذَاّس قس

هطحلِ يه ٍ ؾِ) ٍ ّوچٌيي ثيي  6هبُ ثؼس اظ اجطاي

زؾتَضالؼول حبوويت ثبليٌي تين هويعي ثبليٌي تكىيل

عطح ٍ يىؿبل ثؼس اظ اجطا (هيبى هطحلِ زٍ ٍ ؾِ) تفبٍت

قسُ ٍ هؿبئل ٍ هكىالت هَجَز زض ظهيٌِ هطالجتّبي

هؼٌي زاضي زاقت وِ ًكبى اظ تبثيط هثجت اجطاي ًظبم

ثبليٌي ضا ثطضؾي ٍ ثطًبهِ ضيعي جْت اًجبم هساذلِ اًجبم

حبوويت ثبليٌي ثب گصقت ظهبى ثط ػولىطز پطؾتبضاى

زازًس .زض ٍالغ پطؾٌل ضٍظاًِ زض فطايٌس هويعي زاذلي

اؾتّ .بقن ظّي ًيع زض هغبلؼِ ذَز ثيبى هيوٌس وِ ثِ

زضگيط قسُ ٍ فؼبالًِ هؿبئل ٍ هكىالت ضا ثطضؾي وطزُ ٍ

وبضگيطيي ًظبمّبي ثْجَز ويفيت هيتَاًس زض افعايف

هساذلِ اًجبم هيزٌّس ٍ اگط ذسهتي ضؼيف اضائِ قَز

ضضبيتوٌسي ثيوبضاى هَثط ثبقس( .)9زض هغبلؼبت هكبثِ زيگط

آقىبض قسُ ٍ ثِ عَض هٌظن گعاضـ هيقَز ٍ ضٍيىطز

ًيع وِ اظ پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قسُ ثَز ؾغح ضضبيتوٌسي

حبوويت ثبليٌي ضيكِ يبثي ٍ ثطذَضز ؾيؿتوبتيه ثب

ثيوبضاى هٌبؾت ٍ ثبال گعاضـ قس( .)3،10ثيوبضؾتبىّبي

ضؼفّب ،ذغبّب ٍ ًمبيم نَضت گطفتِ اؾت .قبيس

هَضز اضظيبثي زض هغبلؼِ حبضط زض لؿوت آهَظـ ٍ

يىي اظ هْوتطيي لؿوتّب زض فطايٌس ثْجَز ويفيت ثجت

هْبضت آهَظي وِ يه هحَض انلي حبوويت ثبليٌي اؾت

ؾيؿتن ضؾيسگي ثِ قىبيبت ،زازى اعالع ثِ ثيوبضاى زض

پيكطفت ذَثي زاقتِاًس ٍ تبويس حبوويت ثبليٌي ًيع ثط

ذهَل ٍجَز چٌيي ؾيؿتوي ،ثجت قىبيبت ثيوبضاى ٍ

يبزگيطي هكبضوتي ثط اؾبؼ ًيبظؾٌجي آهَظقي اؾت وِ

زازى ثبظذَضز ثِ آًْبؾت( .)13اضائِ اعالػبت الظم ٍ
53

زض ايي زٍ هطوع هغبثك

Downloaded from ijn.iums.ac.ir at 2:15 IRDT on Friday June 22nd 2018

بحث و نتيجه گيري

عي ايي فطايٌس تين آهَظـ ايي زٍ ثيوبضؾتبى جْت وليِ

ميترا عباسي و همکاران

رضايتمندي بيماران از مراقبتهاي پرستاري بازتابي از اجراي نظام حاکميت...
ثبظذَضز ثِ ثيوبضاى قبوي هٌجط ثِ افعايف اػتوبز آًْب ثِ

ثْجَز ويفيت ثطاي هسيطاى ٍ وليِ پطؾٌل ثِ نَضت ٍاضح

ؾيؿتن ٍ ّوىبضي ثيكتط ثب پطؾٌل هيقَز( .)12،13اهب زض

ٍ هكرم ثيبى قسُ ٍ آهَظـ وبفي زازُ قَز تب هسيطاى

ظهيٌِ ايجبز ضضبيتوٌسي اظ ول ثيوبضؾتبى زض ّيچ هطحلِ

ٍ افطاز زضگيط زض ايي ثطًبهِ تَجيِ قسُ ٍ ثِ اّويت ايي
()11

يه ؾبل ثطاي اجطاي ًظبم حبوويت ثبليٌي ٍ تبثيط گصاضي

اجطاي ثطًبهِ هحسٍزيت ظهبًي ٍ هٌبثغ اًؿبًي اؾت.

ثط ايجبز ويفيت زض وليِ لؿوتّبي ثيوبضؾتبى ظهبى

تبهيي هٌبثغ هبلي ًيع زض هَؾؿبت زٍلتي يىي زيگط اظ
()12

وَتبّي ثبقس .ثطضؾي ويفيت ػولىطزّبي ثبليٌي ٍ ؾيؿتن

ًگطاًيّبي اجطاي ايي ثطًبهِ اؾت  .ثِ عَضي وِ

زضهبى زض ّط هطوع تحت تبثيط هكرهِّبي ذبل ٍ

 Campbellزض هغبلؼِ ذَز ػٌَاى هيوٌس وِ ػسم

هتؼسزي لطاض زاضًس وِ ضضبيتوٌسي ثيوبض ًمف هْوي ضا زض

هَفميت ثطًبهِ ثْجَز ويفيت زض  %41هَاضز هطثَط ثِ

زض هغبلؼِاي زيگط ًبضضبيتي اظ

ثَزجِ ٍ زض  %35هطثَط ثِ ػسم حوبيت وبضوٌبى اظ ايي

()13

ايي هيبى ثبظي هيوٌس

()10

ول ذسهبت ثيوبضؾتبى ٍجَز زاقت زض نَضتيىِ ؾغح

ثطًبهِّب اؾت  .ثْجَز ػولىطز ٍ ويفيت وبض پطؾتبضاى

ضضبيتوٌسي اظ ذسهبت وبزض زضهبى هٌبؾت اضظيبثي

زض ايي هغبلؼِ قبيس ثِ ايي ذبعط ثبقس وِ هؿئَليت

قس( .)14زض ٍالغ ثِ وبض گيطي فطايٌسّبي ثْجَز ويفيت زض

لؿوت ظيبزي اظ اجطاي ثطًبهِ حبوويت ثبليٌي زض ايي زٍ

اثتساي اهط ّوَاضُ چبلف ثطاًگيع اؾت ّوچٌبى وِ

هطوع ثِ ػْسُ پطؾتبضاى ثَزُ ٍ هؿئَل اجطاي هحَضّبي

ً Campbellيع زض هغبلؼِ ذَز ثِ ايي ًىتِ اقبضُ وطزُ ٍ

انلي حبوويت ثبليٌي زض هطوع ذَز ثَزًس لصا جْت ايجبز

تبويس هيوٌس وِ جْت اجطاي ثطًبهِّبي ثْجَز ويفيت

يىپبضچگي زض هسيطيت ٍ ول ؾيؿتن ثطاي هَفميت

الظم اؾت افطاز لَي زض هَؾؿِ هبًٌس هسيطاى ؾغح ثبال

ثطًبهِّبي ثْجَز ويفيت ثْتط اؾت وبضوٌبى زيگط اػن اظ

ّوَاضُ اظ ايي ثطًبهِّب حوبيت وطزُ ٍ ثِ عَض هؿتوط

پكتيجبًي ،اًتظبهبت ،ازاضي ،پصيطـ ٍ حؿبثساضي ّن زض

فطايٌس اجطاي آى ضا پبيف وٌٌس( .)10الجتِ الظم ثِ شوط اؾت

ثطًبهِ هكبضوت فؼبل زاقتِ ثبقٌس ٍ جْت جلت هكبضوت

وِ اضائِ ايي ثطًبهِّب ثِ عَض ظيبزي ثِ نطف ٍلت،

پطؾٌل اثتسا ثبيس فطٌّگ ؾبظي هٌبؾت نَضت گيطز ظيطا

ّعيٌِ ،هيعاى زضگيط قسى پطؾٌل زض هَؾؿِ ٍ اضظـ

حطوت ته ته افطاز هيتَاًس زض پيكطفت ايي ثطًبهِّب

ًْبزى هسيطاى اضقس ثِ ثطًبهِ ٍاثؿتِ اؾتً .ىتِ هْن زض

هَثط ثبقسّ .وچٌبى وِ ضقيسيبى ًيع زض هغبلؼِ ذَز ثِ

ذهَل ضضبيتوٌسي اظ ول ؾيؿتن زضهبًي ايجبز اضتجبط

تبويس هيوٌس وِ زض اجطاي چٌيي ثطًبهِاي ّوىبضي

هٌؿجن ثيي ٍاحسّبيي اؾت وِ ثط ضضبيتوٌسي ثيوبضاى اثط

لؿوتّبي پكتيجبًي ًيع الظم ٍ ضطٍضي اؾت ٍ ايجبز

زاضز لصا الظم اؾت وِ فطٌّگ ؾبظي هٌبؾت نَضت گيطز

اعالػبت هٌبؾت زض ظهيٌِ ثْجَز ويفيت ًيبظهٌس الساهبت

وِ توبهي پطؾٌل يه ؾبظهبى زض لجبل هؿئلِ اضتمبء ويفيت

اؾبؾي زض ؾغح وكَض اؾت(ً .)15ىتِاي وِ ثبيس ثِ آى

ذَز ضا هؿئَل ٍ پبؾرگَ ثساًٌس .ثِ وبضگيطي حبوويت

تَجِ زاقت اجطاي ايي ًظبم زض ؾغح ٍظاضت ثْساقت ٍ

ذسهبت ثبليٌي زض ؾبظهبىّبي اضائِ وٌٌسُ ذسهبت ؾالهت

زضهبى زض زضاظ هست اؾت لصا پيكٌْبز هيقَز وِ جْت

وِ هيتَاى آًْب ضا ثِ هَاًغ

ثطضؾي اثطثركي ايي ثطًبهِ زض عَالًي هست هغبلؼبت

ؾبذتبضي ،هٌبثغ اًؿبًي ٍ هبلي ٍ فطٌّگ افطاز تمؿين وطز.

هتؼسزي اًجبم گيطز تب ًمبط ضؼف ٍ لَت ؾبظهبىّب زض

اظ جولِ هَاًغ ؾبذتبضي ،ضؼف هسيطيتي ٍ ًبتَاًي زض

اجطاي ثطًبهِ حبوويت ثبليٌي هكرم قسُ ٍ ثطًبهِ ضيعي

جلت ّوىبضي ٍاحسّبي هرتلف ضا هيتَاى ًبم ثطز ٍ

ثطاي ضفغ آًْب نَضت گيطز .ثِ ًظط هيضؾس وِ آهَظـ

هكىل اؾبؾي زيگط اؾتمالل ون افطاز هؿئَل ٍ زضگيط زض

ٍؾيغ زض ؾغح زاًكگبُّب جْت زاًكجَيبى ضقتِّبي

ايي ثطًبهِ اؾت .لصا ثبيس اّويت ثطًبهِ حبوويت ثبليٌي ٍ

ػلَم پعقىي ٍ ضقتِّبي هطتجظ ثب ثْساقت ٍ زضهبى ًيبظ

()10

ذبلي اظ هحسٍزيت ًيؿت
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تفبٍت هؼٌي زاضي زيسُ ًكسُ اؾت .الجتِ ثِ ًظط هيضؾس

هَضَع پي ثجطًس ّ .وچٌيي اظ هْوتطيي هحسٍزيتّبي

9394  دي ماه/97  شماره/28 دوره

نشريه پرستاري ايران

 گعاضـ ذغب،ظهيٌِّبي آهَظـ ٍ تَاًوٌس ؾبظي پطؾٌل

اؾت تب ثب ثطًبهِّبي ثْجَز ويفيت آقٌب قسُ ٍ اّويت

 زضهبًي ٍ ؾٌجف ثْجَز ويفيت-زض ٍاحسّبي ثْساقتي

هَضَع ضا زضن وٌٌس ظيطا هكبضوت فؼبل پطؾٌلي اظ

.هطالجتّب هتؼبلت هويعيّبي ثبليٌي اًجبم قَز

 ثب تَجِ ثِ ايٌىِ ثطضؾي.ضطٍضيبت هَفميت ثطًبهِ اؾت
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ضضبيتوٌسي ثِ عَض گؿتطزُ هَضز ػاللِ ثطاي اًجبم
تقدير و تشکر

تحميك اؾت ٍلي تؼساز هغبلؼِ جْت ثطضؾي ػَاهل هَثط

زض پبيبى اظ وليِ ثيوبضاًي وِ زض ايي عطح تحميمبتي

ثط ضضبيتوٌسي ثِ نَضت هٌفطز ٍ هيعاى تبثيط ايي هَاضز

،قطوت وطزُ ٍ وليِ ّوىبضاى اظ جولِ ضئيؽ ثيوبضؾتبى

ِزض ضضبيتوٌسي ثيوبضاى ون اؾت لصا ثِ ًظط هيضؾس و

 ؾَپطٍايعٍضّبي ثبليٌي ٍ پطؾتبضاى هحتطم قطوت،هتطٍى

ًيبظ ثِ هغبلؼبتي اؾت وِ ثتَاًس ثِ عَض هَثط ويفيت

وٌٌسُ زضپػٍّف وِ زض اًجبم ايي هغبلؼِ پػٍّكگط ضا

.هطالجتّب ٍ ذسهبت وبزض زضهبى ضا اًساظُ گيطي وٌس

. لسضزاًي ٍ تكىط هيًوبيين،يبضي ضؾبًسًس

ّوچٌيي پػٍّكگط پيكٌْبز هيزّس وِ هغبلؼبت آتي ثْتط
اؾت جْت ثطضؾي اثط ثركي عَالًي هست ايي ثطًبهِ زض
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Patients' Satisfaction of Nursing Care: Reflection of Clinical Governance
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Abstract
Background & Aims: Nursing Services is one of the most important areas that impact on patient satisfaction.
Organizations use different methods to improve the quality of care and enhance the patient‘s satisfaction. One of
them is the system of clinical governance. In this study, the researcher evaluated the impact of implementing the
clinical governance system for enhancing the patient’s satisfaction with nursing care.
Material & Methods: This descriptive study was conducted at two hospitals on Fars province, Iran. Totally,
600 patients were selected by convenience sampling during 3 stages (prior to the implementation of clinical
governances, 6 months and 1 year after the implementation). Data were collected using questionnaire of
satisfaction with nursing care quality. Data analyzed with One- way ANOVA, Tucky HSD post-hoc test, the
independent t-test and chi-square test using SPSS software v15.
Results: The results show that the average satisfaction score of nursing care was not significantly different
between baseline and 6 month after implementing clinical governance but the score one year after implementing
clinical governance was significantly different from the baseline (p<0.05).
Conclusion: It seems that implementing clinical governance was effective in patients' satisfaction with nursing
care. Implementing these programs is depended on spending a lot of time and money, involvement of employees
and valuing the program by senior managers. Therefore, in order to manage the integrity and quality
improvement, it’s better that all employees have taken an active role in these programs.
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