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 چکيده
درمانی و در نهایت  –مقدمه: توجه به شاخص های کیفیت ارایه خدمات از ارکان سامانه های مراکز آموزشی 

باال بردن جذب بیمار و بهبود روند یاددهی عملی با استفاده از مدرن ترین تکنولوژی ها به دانشجویان می 

باشد. این تحقیق با هدف بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به 

  -این مطالعه به صورت توصیفی  روش انجام کار: صورت گرفت. 1392دانشکده دندان پزشکی همدان در سال 

بیمار مراجعه کننده به  1550انجام شد و بر روی  1392لغایت نیمسال اوّل  1391مقطعی در نیمسال دوّم 

دانشکده دندان پزشکی همدان صورت گرفت. با توجه به یازده بخش فعال در دانشکده  به ازای هر بخش 

نسخه پرسشنامه در اختیار بیماران قرار گرفت. در این بررسی که  1550م بیمار انتخاب شد که روی ه 141

بوسیله پرسشنامه که شامل دو بخش با سؤاالت توصیفی و تحلیلی صورت گرفت واحدهای مورد پژوهش از 

نظر جنسیت،سن،میزان تحصیالت،وضعیت تأهل،شغل مورد بررسی قرار گرفت. بخش دوم شامل سنجش 

کیفیت خدمات، نحوه درمان و نحوه برقراری ارتباط بود. روش کار بدین صورت بود که رضایتمندی بیماران، 

پرسشنامه ها توسط منشی های بخش ها در دو مرحله یکی قبل از درمان و دیگری بعد از درمان در بین 

مراجعین توزیع و سپس جمع آوری گردید. روایی پرسشنامه از طریق اجماع صاحب نظران )محققین دندان 

پزشکی، پزشکی اجتماعی و آمار زیستی( و اعمال نظرات اصالحی آنان تأیید شد. بمنظور بررسی پایایی، این 

گردید. جهت  819/0نفر از مراجعین بصورت پایلوت تکمیل و مقدار آلفای کرونباخ آن  50پرسشنامه توسط 

سؤال  14ه قبل از درمان و سؤال اوّل آن مربوط ب 10سؤالی که  24جمع آوری اطالعات از پرسشنامه ای 

نفر از مراجعین در بخش های مختلف دانشکده  1550بعدی مربوط به بعد از درمان بود. پرسشنامه در بین 

دندان پزشکی همدان به نسبت مراجعین هر بخش توزیع گردید و در نهایت پس از جمع آوری پرسشنامه ها 

آنالیز شد. از روشهای تحلیل عاملی جهت تعیین فاکتورهای تأثیرگذار بر رضایت  SPSSتوسط نرم افزار 

 بیماران استفاده شد. در صورت نیاز از روشهای آنالیز رگرسیون نیز در تحلیل داده ها استفاده گردید.

 یافته ها:
 

 .دانهمندان پزشکی رضایتمندی شخصی، درمان، خدمات دندان پزشکی، دانشکده د :يديکل واژگان
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 مقدمه

موجب افزایش تعیین رضایتمندی مراجعین و همچنین میزان بهره وری ارتقاء کیفیت خدمات ارایه شده دندان پزشکی می تواند 

مراکز درمانی دندان پزشکی گردد. اقشار مختلف مردم از هر جنس و سن و طبقه ای هر روز جهت دریافت خدمات دندان پزشکی به 

اقبت های بهداشتی و درمانی از اهمیت دانشکده های دندان پزشکی مراجعه می نمایند. رضایتمندی بیمار مفهومی است که امروزه در مر

بسیار ویژه ای برخوردار می باشد. بنابراین بین رضایتمندی بیماران و تالش و همکاری آنها در جهت درمان و بهداشت فردی و اجتماعی 

به دلیل افزایش سطح و با توجه به رقابت های موجود بین مراکز درمانی و  به منظور تسهیل و بهبود (.1ارتباط مستقیمی وجود دارد)

بهداشت که تا حدودی باعث کاهش تعداد بیماران شده و نیز عوامل اقتصادی دیگر تمامی عوامل فنی و خدمات پزشکی را بر آن داشت تا با 

 افزایش سطح کیفیت مطلوب خدمات باعث جلب رضایت بیماران و همراهان آنان گردد، چرا که از عوامل بهبود بیماری بدون شک رضایت

شده  برای وی می باشد. نظام بهداشتی از طریق ارایه خدمات به رسالت خود در جامعه اقدام می نماید،  بیمار از خدمات ارایه و فضای مهیا

بنابراین راه ارزیابی این نظام، ارزیابی خدمات آن است. یک سازمان خدماتی مطلوب سازمانی است که ضمن ارایه کلیه خدماتی که موظف به 

آن می باشد، نسبت به این موضوع در مناسبترین شکل ممکن اقدام کند، به عبارتی همواره بایستی قادر به شناسایی کلیه زمینه های  ارایه

(. امروزه جهت گیری ارایه خدمات 2موجود در ارتباط با ارایه خدمات و یافتن راهکارهای مناسب برای ارایه و تعالی بخشیدن به آنها باشد)

ضمن بکارگیری مدرنترین تکنولوژی های روز بایستی بنحوی ارایه شوند که رضایت مراجعین را نیز دربرداشته باشد. تحصیل نظام سالمت 

(. یکی از مهمترین شاخص های 3رضایتمندی مراجعین به مراکز درمانی فرایندی پیچیده و تابعی از عوامل مختلف اجتماعی و روانی است)

 (. 4مختلف بهداشتی و درمانی تعیین رضایتمندی مراجعین از خدمات ارایه شده در آن بخش ها می باشد) کیفیت ارایه خدمات در بخشهای

(1 ) 

 بخش رضایت برقراری روابط تأثیر می گذارد. برای بیمار بدن و روح در پذیرد میصورت  بیماری ها درمان برای که تالشی مجموعه

 را بیمار بنابراین داشت، خواهد او و رفتار روان در تأثیری چه باشد بیمار شخص بدن وقتی بداند است که محتاج پزشک پزشک، و بیمار بین

 (.5باشد) جانبه همه عمومی و نیز شده انجام درمان تا قرارداد توجه مورد جانبه همه عمومی و نگاه یک با باید

 مانده درمان باقی بدون ناهنجاری ها و دردها از بعضی هنوز گرفته پزشکی صورت علوم در امروزه که شگرفی پیشرفت های وجود با

 اعمال و گفتار از رفتار، بیمار، بهتر مداوای برای الزاما   دارد. پزشک روانش و روح ریشه در که کند می شکایت دردی از بیمار گاهی و اند

 و اعاده پزشک به بیمار مراجعه از هدف اصلی که است (. بدیهی6کند) استفاده باید است بیمار و جسمی روحی حاالت با متناسب که درمانی

 است، مذکور هدف به وصول راه تنها بیمار و رابطه پزشک که آنجا از و باشد می متعدد مراحل دارای بطور طبیعی است که سالمت تأمین یا

 قرار این رابطه کیفیت گرو در بالواسطه و مستقیم طور به هدف، این رسیدن به در دو هر توفیق زیرا داشت، عمیق توجهی آن به کیفیت باید

 گردد می آنان میان جوّ اطمینان ایجاد باعث که بیمار و پزشک بین نیکو رابطه که وجود است عامّه قبول مورد واقعیت این دارد. بطور ظاهری

 در کافی اطّالعات دادن (. قرار7دهد) قرار می تأثیر تحت را پزشک بودن حاذق اوقات اکثر یا و برخی موارد در که دارد حدّی اهمیت به

 خواهند پیدا دندان پزشک به بیشتری اعتماد و یابد کاهش می آنها نگرانی باشند، آگاه خوبی به بیماران که مهّم است، وقتی بیمار اختیار

 هزاران به ساالنه حاضر در حال پزشکی دندان(. لذا دانشکده های 8زده نشود) هم به ارتباط این فنی زبان از استفاده با که است کرد. مهّم آن

 مختلف ابعاد از بیماران رضایت و را ارایه می دهند عمومی و تخصصی الزم خدمات درمانی، مختلف های در زمینه نزدیک و دور نقاط از بیمار

 برخوردار است. های ویژ اهمیت از پژوهشی و آموزشی اجتماعی، فرهنگی،

(2 ) 

 ارایه از خدمات مراجعان رضایتمندی میزان دندان پزشکی، مختلف در بخشهای خدمات ارایه کیفیت شاخص های مهمترین از یکی

 یعنی خود رسالت به تواند مطلوب می خدمات ارایه طریق از فقط کارآمد درمانی نظام بهداشتی یک باشد. همچنین می بخش آن در شده

 دارد: مستقیمی وجود زیر ارتباط عامل سه و بیمار رضایتمندی بین که شد داده اقدام نماید. نشان جامعه افراد سالمت تأمین

 شده تجویز داروهای مصرف در بیمار ( تعهد1

 شده منظور زمانهای در بیمار مراجعه ( ادامه2

 (9الزم) درمانی اعمال انجام برای بیمار ( توافق3

Block به آورد، ذهن می به را روشن و خاص معنای آن تداعی که است مفاهیمی دسته آن از رضایت مفهوم است معتقد 1984 در 

 ارزیابی (. برای10)باشد مورد نظر پدیده از بردن لذّت و رنج از دوری خوشی، شادی، مفهوم یادآور این افراد اکثریت در شاید دیگر عبارت

نویسند:  می 1995 در و همکاران  Bondباره  این است. در ضروری بیماران نظر نقطه به توجه  و دستیابی درمانی، و بهداشتی خدمات

 کیفیت ارزیابی برای اطالعات آوری منبع جمع بیماران در ابتدا زیرا است، ضرورت یک آنها از مراقبت در مورد بیماران نظر نقطه به دستیابی

 خدمات  و مراقبت ها
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راه  از (. یکی11گیرد) قرار توجه مورد باید بوده آنان حقّ  خدمات و ارزشیابی برنامه ریزی هنگام در آنان نظر نقطه به توجه دوّم باشند، می

 می 1996 در  Bondو   Thomasاین باره  می باشد. در آنان رضایت میزان بررسی و درمان، مراقبت امر در بیماران مشارکت جلب های

 تضمین از عمده ای بخش بیمار (. رضایت12باشد) می آنان رضایت مورد در تحقیق مراقبت، امر بیماران در مشارکت تأثیر راه نویسند: تنها

 مهّم ابزارهای از یکی آن به وابسته مؤسسات درمانی و مؤسسات توسط شده ارایه خدمات از بیمار (. رضایت11محسوب می شود) کیفیت

و  Wilkin (،13) 1992در   Kockگرفته شده است.  قرار مورد استفاده مراقبت کیفیت تضمین در که است درمانی ارزشیابی سیستم

اند.  کرده مطرح را مشابهی نظرات خصوص این در Luckmann  (18)( و17)  Clifford (15 ،)Sheppard  (16 ،)Bond (، 14همکاران)

است. بر  ضروری الزم و احتمالی مشکالت و کاستی ها رفع جهت درمانی مراکز شده در ارایه خدمات از رضایت میزان از علمی و دقیق آگاهی

 نقاط رهگذر این از تا پذیرفته صورت دانشکده های دندان پزشکی مراجعه کننده بیماران میزان رضایت سنجیدن جهت مطالعه ای اساس این

 گردد آن، مشخص ملموس شکل به شده ارایه درمانی -خدماتی خصوص سرویس در ریزی برنامه خدمات، ارایه در موجود قوت، کاستی های

 شود. برداشته گام هایی ارایه خدمات بهینه سازی و نواقص رفع جهت در و

 است: گرفته صورت اندکی دندان پزشکی مطالعات حوزه در رضایت میزان بررسی مورد در

(. 19است) بوده %4/49رضایت میزان گرفت صورت کویت دانشگاه تخصصی دندان پزشکی بخش های مراجعان در که پژوهشی در

 مراجعان دیگر ای مطالعه (. در20است) داشته لوئیزیانا دندان پزشکی دانشکده مراجعان به %90رضایت از حاکی آمریکا در شده انجام مطالعه

 (. میزان21اند) داشته بیشتری رضایت بخش های دندان و دهان بهداشت و اندو پریو، بخشهای از تخصصی مختلف بخش های به نسبت

 ایران (. در22برای دانشجویان بوده است) %5/64برای کارکنان و  %1/65دانشگاه هنگ کنگ،  یدندان پزشک خدمات از بیماران کلی رضایت

 این ولی بوده مناسب دانشکده دندان پزشکی خدمات ارایه سطح که شد داده نشان صورت گرفت، بهشتی شهید دانشگاه در که مطالعه ای در

 (.23نیست) دانشکده وضعیت بودن بخش تأییدکننده رضایت بطور حتمی نتایج

(4 ) 

 خدمات دندان دهندگان ارایه های نگرانی از یکی باشد، می خود کاربران خدمات رضایتمندی نگران سازمانی هر طورکه همان

 اجتماعی، روانی، فردی، عوامل تأثیر تحت و پیچیده چند بعدی پدیده یک (. رضایتمندی خود24و25است) بیماران رضایت عدم نیز پزشکی

 زمینه این در متعددی مسأله، تحقیقات این اهمیت به توجّه با دنیا در پزشکی دندان (. مراکز آموزش25و27باشد) می اقتصادی و فرهنگی

 در را بیماران رضایتمندی همکاران و  Gurdalاز جمله  اند کرده بررسی گوناگون های زمینه در را بیماران یک نارضایتی هر و اند داده انجام

(. 25کردند) ذکر درمان زمان شدن طوالنی را نارضایتی مهمترین عامل و %39میزان به ازمیر دندان پزشکی دانشکده تشخیص دپارتمان

Hashim (. 26)گزارش کرد  %57میزان به و راه از دوری را نارضایتی بیشترین عربی متحده امارات عجمان دندان پزشکی در دانشکده

Hackberg  اعالم و دادند قرار بیمار دندان پزشک با ارتباط به نسبت بیماران بردیدگاه را تکیه سوئد بیشترین در دانشگاهی در او همکاران و 

 دو بیماران رضایت میزان Ohioدانشکده دندان پزشک  در و همکاران  Mascarenhas(. 28رضایتمندی کمتری دارند) مضطرب افراد کردند

در  دندان پزشکی بیماران انتظارات بررسی در  Kardis(. 29پیدا نکردند) دو آن بین تفاوتی و کردند مقایسه را نگر و جامع معمول سیستم

دندان  دانشکده بیمار 505در بررسی  همکاران و (. رزمی30کرد) بیماران معرفی نظر از اولویت باالترین را استریلیزاسیون رعایت یونان

 به رضایتمندی مربوط بیشترین که کردند گزارش کامل رضایت موارد 58در  در مجموع و بررسی را افراد رضایتمندی تهران پزشکی دانشگاه

 برای مطلوب خدمات همراه تأمین به دانشجویان کامل و صحیح آموزش پزشکی دانشکده دندان یک هدف (. مهمترین31بود) پاتولوژی بخش

 عملی آموزش آموزشی، مرکز هر اساسی در کند. گام می صرف زمینه این در را توجهی قابل و انسانی مالی های سرمایه و است بیماران

 (.26و32است) بیماران رضایت گرو خود در که است دانشجویان

(5) 

 شیوه درمان،کیفیت بررسی برای مناسب معیاری بیمار رضایت میزان است. ارزیابی روانشناسی علم اجزای از رضایت و رضایتمندی

می  دست از نتیجه به باشد رضایت بیشتر بیمار انتظارات از درمان موفّقیّت می رود. چنانچه به شمار بیمار پزشک ورابطه ی  همچنین و آن

 و گوناگون درمانی مقایسه ی مراکز برای مناسب روشی و رفته شمار به بهداشتی ارزیابی سیستم های برای تابلویی بیمار رضایت آید. ارزیابی

 Mason(. 33و34منجر می گردد) درمانی مرکز وی به بعدی مراجعات ترك موجب بیمار مرکز است. نارضایتی یک در متنوع درمان های

 عنوان به بیمار رضایت بایستی که نتیجه رسید این به انجام داد. وی انگلستان در دندان پزشکی کارهای رضایتمندی از با ارتباط در پژوهشی

دندان  خدمات از بیمار رضایت در فهرست که عواملی کلی گونه ی (. به35بگیرد) قرار نظر مد کار دندان پزشکی در معیار ترین کلیدی

 درمانی مراکز امکانات هزینه ها، تسهیالت و دندان پزشک، رفتار بهداشت، دندان پزشک، فنی شامل قابلیت های می گیرند، قرار پزشکی

 زنان که شده، (. دیده36می دهند) درمانی نشان خدمات از جوانان به نسبت بیشتری رضایت سال، 60 بیماران باالی عدّه ای، نظر است. به

 (.37خانم هاست) از معقوالنه تر آقایان و نظرات انتقادات حالیکه در داشته دندان پزشکی درمان های از رضایت بیشتری مردان به نسبت
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 (6) 

 واگیردار های بیماری کاهش غیرواگیر، های بیماری افزایش شیوع مردم، زندگی شیوه در تغییر همانند عواملی گذشته دهه چند در

 درمانی و تشخیصی های هزینه افزایش و نیز محوری سالمت به محوری درمان از سالمتی مفهوم تغییر همچنین های نوپدید، بیماری ظهور و

 به نتواند نیز اورژانس در موارد حتّی گاهی و باشد اشتهند مردم سالمتی های اولویت به مناسبی سالمت پاسخگویی نظام که است شده موجب

 های ارایه برنامه و نیز موجود های برنامه در تغییر به نسبت دوره هر در توجه سیاستگذاران موضوع، این به توجه با کند. عمل کامل طور

مراکز  توسعه طرح پزشکی، علوم های دانشگاه با سابق بهداری مراکز طرح ادغام به توان می ها برنامه این جمله است. از شده معطوف جدید

 جمعیّتی های پایگاه اندازی راه طرح نگر، جامعه پزشکی درمانی، طرح خدمات ارایه بندی سطح طرح بهداشت، های خانه و درمانی بهداشتی

 به سالمتی نظام دهندگان ارایه ییارتقاء پاسخگو راستای در همگی که نمود اشاره خانواده پزشک طرح و بیمه روستاییان طرح شهری،

 خدمات ارایه و آموزش، پژوهش رسالت سه انجام برای درحال حاضر پزشکی علوم (. نظام آموزش38و39باشند) می جامعه سالمتی مشکالت

 ها باید دانشگاه لذا است؛ شده افزوده آن به نیز کارآفرینی جمله از جدیدی اخیر حالت های سالهای در است. البته شده سالمتی طراحی

 و ملّی جامعه انتظارات و دهند انجام اجتماعی خدمات آمادگی های خود و مهارت دانش، با بتوانند که دهند تحویل جامعه به دانشجویانی

 گذشته از آمده دست به تجربیات و و یکم بیست قرن شتابنده تحوالت با متناسب پزشکی آموزش است (. الزم40برآورده سازند) را ای منطقه

 جامع نگرش و مهارتهای ارتباطی دارای فناوری، به آشنا اطّالعاتی، منابع از استفاده و مسأله به حال آموختگانی قادر دانش که نحوی به باشد

 را انتخاب مناسب فنون و ها روش باید بزرگ رسالت این به دستیابی برای و ای باشند حرفه اخالق به موظف و سالمت به نگر جامعه و

 شده، تفویض ها دانشگاه به درسی های برنامه اصالح و اختیارات بازنگری از بسیاری که اکنون دارد ضرورت منظور این (. به39و41نمود)

 با عالی، آموزش اجتماعی نقش ایفای در راستای شمرده، مغتنم کارفرمایان ویژه به جامعه و دانشگاه بین بیشتر تعامل برای ایجاد را فرصت

 هیأت گردد. اعضاء اجراء و مطلوب اتخاذ درسی های برنامه اجرای و طراحی فرایند بهبود برای مناسب ذینفعان راهبردهای تمامی همکاری

 باشند. اهداف و داشته زیادی تأثیر پاسخگو، درسی های برنامه طراحی در توانند ای می منطقه و کشوری های اولویت به آشنا علمی

 برنامه های ویژگی مهمترین از است. برخی جامعه و ها دانشجویان، دانشگاه احتیاجات به پاسخ و نیازها رفع ها برنامه گونه این راهبردهای

 به پاسخگویی پزشکی، آموزش از پاسخگویی منظور دیگر عبارت به و ابعاد مهمترین است. از ها آن بودن محور پاسخگو مشتری درسی

 در پیچیده درمانی (. خدمات39قراردارد) عالی آموزش اجتماعی خدمات رسالت حوزه در صاحبنظراننزد  که است ملّی و محلّی نیازهای

 سازمان های رسمی، تمام مانند آنهاست، مهمترین از یکی دندان پزشکی های که دانشکده گیرد می صورت ای ویژه سازمان های چارچوب

 پذیرش، برسند. خدمات شده تعیین پیش از که هدف های مشخصی به که اند شده ایجاد جهت این از نیز دندان پزشکی های دانشکده

 درمانی مرکز تعهدات برای مناسبی بیمار، شاخص های به درمانی خدمات موقع به و صحیح ارایه در درمانی پرسنل مسؤولیت پذیری و رفاهی

 بیمار شود. رضایت درمانی می مرکز آن از نارضایتی باعث نهایت در فوق خدمات از بیمار نارضایتی و محسوب شده آن عملکرد ارزشیابی و

 و عملکرد پرسنل رفتار از ناشی بیشتر بلکه آید بدست باال تکنولوژی از فقط تواند رضایت نمی این و بوده خدمات صحیح انجام دهنده نشان

و  درمان در بیشتر مندی رضایت بلکه نبوده کنیم می دنبال امروزه آنرا ما که صورتی به بیماران مندی رضایت مفهوم آنهاست. درگذشته

 قرار استفاده مورد بیماران مندی میزان رضایت تعیین برای امروزه که بود. روشی شده خالصه معالج پزشک توسط بیماری آنان اسرار حفظ

 از علمی و دقیق باشد. آگاهی می آنها گیری اندازه آنگاه و کمّی های پدیده به کیفی های تبدیل پدیده جهت کوششی درحقیقت گیرد می

های دندان  است. دانشکده ضروری و الزم مشکالت احتمالی و کاستی ها رفع درمانی جهت مراکز در شده ارایه خدمات از رضایت میزان

 سطوح در را درمانی و بهداشتی خدمات باشد می مراکز هدف این ترین اصلی که رشته این دانشجویان آموزش بر عالوه ایران در پزشکی

 ارایه باشند، می جامعه و متوسط درآمد کم اقشار از کنندگان مراجعه اکثر اینکه به توجه می دهند. با ارایه به مراجعین تخصصی و عمومی

 ضرورت از آنجا بررسی این باشد. اجرای می شده ارایه خدمات کیفیت بررسی و آنها میزان رضایت بررسی مستلزم قشر، این به برتر خدمات

جامعه  در درمانگر عنوان به که هنگامی تحصیل از فراغت از بعد تفکر دانشجویان در اصل یک عنوان به بیماران مندی رضایت که یابد می

 به رسیدن جهت ریزی برنامه در اهمیت تحقق یابد. نکته حائز دندان پزشکی های دانشکده آموزشی هدف تا گیرد قرار شوند می مشغول

 یافته پایه بر بایستی کلی به طور ریزی برنامه زیرا است، شده انجام در پیش که است هایی ارزشیابی نتایج تکریم ایشان و بیماران رضایت

 دندان پزشکی در مختلف درمان های تحت بیماران رضایت میزان بررسی از هدف طور کلی باشد. به استوار آینده انتظارات و قبلی های

 در شده انجام خدمات ارتقاء آنان، رضایت افزایش به دنبال بیماران بیشتر رجوع دلیل به دندان پزشکی آموزش روند شامل: ارتقاء دانشکده

 باشد.  می ها کاستی میزان جهت در اقدام و ها کاستی تشخیص بیماران، افزایش رضایت منظور به دانشکده

(7) 

 کیفیت تعیین در بیماران محورى نقش یافته و مضاعف اهمیتى درمانى خدمات ارایه نحوه از بیماران رضایتمندى اخیر، دهه هاى در

، 1993اشتراسر،  و است)آهارونى گرفته قرار توجه مورد پیش از بیش سالمت ارتقاء زمینه گرفته در صورت تالش هاى و شده ارایه خدمات
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تالش  و شده پذیرفته جامعه سطح در سالمت خدمات ارایه پیامدهاى از یکى عنوان به موضوع این اهمیت (. امروزه،42()1997 وود، و سیتزیا

 برخى که یافته است اهمیت آنجا تا موضوع (. این43()2001 روبرت، و کینلى است )مک داشته افزون افزایشى روز آن ارزیابى جهت در ها

 کیفیت و نیازمندی ها شناخت و ارزیابى منظور به ابزارهایى را تهیه سالمت خدمات ارایه موضوع با برخورد در نکته مهمترین محقّقین

 میزان کشورهاى پیشرفته، در حتى ( و44()2001 تلس، و اند)مالیک نموده بیان مطلوب سالمت خدمات جامعه به افراد دستیابى

 وودریج، و است )گلد شده شناخته سالمت خدمات ارایه کیفیت مراکز ارزیابى در کننده تعیین شاخص یک عنوان به بیماران رضایتمندى

 مى محسوب افراد از بسیارى براى نامطلوب تجارب از بوده و استرس زا بیمارى دوره طول در درمان فرآیند سو یک از که آنجا (. از45()1995

ویژه  اهمیت طول درمان در بیماران رضایتمندى بررسى نماید، مى تحمیل جامعه و فرد به گزافى دیگرمعالجات هزینه هاى سوى از و گردد

 مى درمانى کارکنان مراکز و مدیران اصلى اهداف از یکى درمان در حین خدمات ارایه از بیماران رضایتمندى حقیقت، است. در یافته اى

 مناسب ارزیابى ابزارهاى کارگیرى به و تهیّه زمینه در موجود دغدغه هاى (. درکنار46()1992 کارهیل، ؛ 2006 همکاران، باشد)کوئینتانا و

 خدمات کنندگان مصرف سطح رضایتمندى بر تأثیرگذار عوامل بررسى به پیشین مطالعات از بسیارى رضایتمندى، سطح ارزیابىبراى 

( و سابقه درمان پیشین )جان، 47( )1990اجتماعى )هال و دورنان،  -جمعیت شناختى متغیرهاى نظیر متعددى عوامل و پرداخته

 در رضایتمندى سطح بر عوامل مؤثر با رابطه در متفاوتى نتایج تاکنون وجود این اند. با داده قرار بررسى مورد رابطه ( را در این48()1992

 پیشرفته، کشورهاى برخالف که اند داده نشان مطالعات دیگر، سوى از (.2006همکاران،  و است)کوئینتانا گردیده حاصل مختلف مطالعات

 امکان آوردن فراهم با رابطه کماکان در حاضر حال در سالمت، خدمات ارایه با رابطه در پیشرفت درحال کشورهاى نگرانی هاى اصلى

پیشرفت  درحال کشورهاى در سالمت خدمات کمیّت مشکل دیگر بیان به باشد، درمانى مى سیستم هاى خدمات و تسهیالت به دسترسى

 پذیرفته صورت کشورها این در خدمات کیفیت با ارتقاء رابطه در محدودى تالش هاى و داده قرار تأثیر تحت را خدمات کیفیت مسأله همواره

 رضایتمندى سطح ارزیابى با در رابطه متعددى مطالعات این از پیش جهان، سراسر در شده انجام مطالعات با (. همگام42()2002)مرا،  است

 گردیده اجراء پیشرفت، حال در کشورهاى از یکى عنوان به ایران، مختلف نقاط مختلف در سطوح در سالمت خدمات از کنندگان استفاده

 انجام دانشگاهى یا دولتى درمانى مراکز شهرى نظیر جغرافیایى محدوده هاى در زمینه این در شده انجام مطالعات اغلب وجود، این است. با

 است. شده

(8) 

نتایج  ارتقاء و بیماران رضایتمندی افزایش بر مؤثر عوامل مهمتریناز  یکی و می رود شمار به بالینی مهارت یک بیمار با ارتباط

 بخش انسانی یک مؤثر ارتباطی مهارت های  از (. استفاده49می باشد) بین دندان پزشک با بیمار مناسب ارتباط برقراری درمانی و بهداشتی

 است. قویترین ارتباط آنها خانواده و بیماران حمایت برای دندان پزشکان موضوعات مهّم از یکی و بوده پزشکی حرفه دندان از ناپذیر جدایی و

 (. کیفیت50دریافت کنند) را مناسبی خوردهای باز و ببرند سود رابطه این از محیطی مناسب در ارتباط جزء دو هر که می گیرد شکل زمانی

 به مشتری رضایت در گونه کاهش هر و است شده شناخته امروز رقابتی محیط در یک سازمان موفّقّیت اصلی کننده تبیین عنوان به خدمات

 و می باشد شده ارایه خدمات از کیفیت مشتری ارزیابی بیانگر ادراکات (. بنابراین،51است) موجب نگرانی خدمت ضعیف کیفیت دلیل

باشد.  می نمایند عرضه باید خدمت ارایه دهندگان که آنچه به نسبت آنان احساس بیانگر که هستند خواسته های مشتری همان انتظارات

 کنند. باید نمی تمرکز مشتریان انتظارات و نیازها و برآوردن شناختن بر که می آید وجود به هایی سازمان در بیشتر کیفیت خدمات مشکل

 ارایه گروهی از (. دندان پزشکان52نهد) بنا آنها دیدگاه براساس را خود سیاستهای و بگذارد مشتریان جای به را خود سازمان خدماتی،

 و بهداشتی مراقبت های کیفیت بر که می توانند هستند توجهی قابل نیروی دارای و بوده درمانی و نظام بهداشتی در خدمات دهندگان

 و آنان بین صحیح ارتباط برقراری عدم بیماران، اجتماعی -روانی نیازهای شناسایی عدم برای دالیل مهمترین از بگذارند. یکی تأثیر درمانی

 رسانی اطالع تنها نه دندان پزشکان اصلی وظیفه است، با بیماران ارتباط دندان پزشک، مراقبت های از مهّم جنبه یک است. لذا بیماران

کردن  فراهم و همدلی درك، بیماران، نگرانی های بررسی مؤثر بوسیله ی درمانی رابطه یک ایجاد بلکه است بیمار و درمان درباره بیماری

 بیمار دلسردی بیماران، رضایت کاهش موجب بیمار و بین دندان پزشک مؤثر و مناسب ارتباط (. عدم49می باشد) آنان حمایت و آسایش

 5 شامل بخش اثر ارتباط (. یک50می گردد) بیماران بهبود و درمان اثربخشی کاهش درمانی، دستورالعمل های موقع به و صحیح برای انجام

 می ارتباط طرفین رضایتمندی افزایش که باعث می باشد تساوی و گرایی مثبت حمایتگری، همدلی، از: گشودگی، عبارتند که است ویژگی

 می شود آنها در رفتاری تغییرات از برخی باعث پیدایش تنها نه دندان پزشکان توسط ارتباطی مهارت های و بکارگیری (. آموزش53شود)

 را دندان پزشکان با بیماران روانی فاصله وجود ها پژوهش شد. اکثر خواهد بیمار بالینی شرایط در مثبت تغییرات از برخی باعث پیدایش بلکه

منفی  نگرش و داشتن بیمار تجارب عقاید، ها، ارزش به توجهی دندان پزشکان بی علت به و اند دانسته بیمار در درك اساسی اولین عوامل از

بی  بیماران نتیجه توسط دستورات نادرست بکارگیری و عمومی اکثر شکایات که می دهند نشان ها کند. پژوهش می بروز وی رفتارهای به

 عدم از بیماران کافی، و تجهیزات امکانات وجود رغم می گیرد. علی منشأ ارتباطی از مشکالت بلکه نیست درمانی و بهداشتی کارکنان کفایتی
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 همکاران و زاده (. عماد49کرده اند) آنان مطرح به درمانی و بهداشتی کارکنان احترام عدم را آن علت و نارضایتی کرده ابراز خدمات دریافت

 پزشکی علوم دانشگاه در رضایتمندی بیماران بر آن تأثیر و دندان پزشکی تخصصی دستیاران مهارت های ارتباطی بررسی موضوع با پژوهشی

 کردند گیری نتیجه خود مطالعه از (. پژوهشگران54داد) نشان را رضایتمندی و ارتباطی مهارت های همبستگی بین شد. نتایج انجام مشهد

 آسایش و راحتی و بوده مؤثر بیماران شناخت نیازهای بر بیمار با دندان پزشک آشنایی و ارتباط برقراری برای فرصت مناسب داشتن که

 ارتقاء اثربخشی موجب نهایت و در درمانی کادر بین بیشتر ارتباط غیررسمی موجب ارتباطی مهارت آموزش (.55خواهد شد) تأمین بیماران

 نهایت است. در داشته آموزش دیده درمانی کارکنان با آنها ارتباط با داری معنی رابطه رضایت بیماران، میزان گردید. بعالوه، ارتباط

 مهارت افزایش و درمانی کادر برای مهارت ارتباطی آموزشی های دوره برگزاری بین داری معنی که همبستگی گرفتند نتیجه پژوهشگران

 (.56مؤثر است) بیماران رضایت افزایش در نیز ها مهارت این و است وجود داشته آنان ارتباطی

از آنجا که دانشکده های دندان پزشکی در کشور عالوه بر امر آموزش و تربیت دانشجویان این رشته که اساسی ترین هدف این 

درمانی را در سطوح عمومی و تخصصی به مراجعین این مراکز ارایه می نمایند و به دلیل اینکه بیشتر مراکز می باشند، خدمات بهداشتی و 

ابی مراجعین به این مراکز از اقشار متوسط و کم درآمد جامعه هستند و ارایه خدمات بهتر و عالی به این قشر از جامعه نیازمند بررسی و ارزی

ررسی کیفیت خدمات ارایه شده می باشد از ضرورت و اهمیت انجام این طرح در قالب رضایتمندی میزان رضایت مراجعین به این مراکز و ب

 (.5است و هدف کلی از اجرای این طرح تعیین میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی همدان می باشد)

 سال در بابل دندان پزشکی دانشکده بخشهای مختلف هب کننده مراجعه بیماران رضایت میزان سنجیدن جهت مطالعه حاضر لذا

 در ریزی در برنامه مذکور نکات تا گردد مشخص خدمات ارایه در موجود کاستیهای و قوت رهگذر، نقاط این از که گرفت صورت3152 

 راستای در اساسی گامهایی خدمات، ارایه سازی بهینه و نواقص رفع در جهت بتوان شاید گردد، رعایت شده ارایه درمانی سرویس خصوص

  .برداشت پاسخگو پزشکی ارتقای آموزش
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