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چكیده

ز ین ا داف :تحقيقات نشان ميدهد كه بخش تغذيه به عنوان يكي از اركان سالمت بيماران در بيمارستانها ناديده گرفته شده و يا نقش
كمرنگي در فرآيند درمان داشته است .اين مطالعه با هدف بررسي ميزان رضايت بيماران از خدمات تغذيهاي بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم
پزشكي تبريز انجام گرفته است.
واد ر ش  :مطالعهاي توصيفي-مقطعي بوده که جامعه آماري آن شامل بيمارستانهاي آموزشي درماني وابسته به دانشگاه و نمونه تعداد
 413تخت بود .ابزارجمعآوري دادهها پرسشنامه  11سئوالي محققساخته بود که براساس طيف ليکرت تنظيم شده بود .روائي آن با بهرهگيري از
نظرات متخصصين امر و پايائي آن از طريق آزمون آلفاي كرانباخ  19.1محاسبه گرديد .براي تجزيه و تحليل دادهها از آزمونهاي تي يک نمونهاي
و تحليل واريانس يکطرفه استفاده شد.
ي فت  :حداقل رضايت بيماران از خدمات تغذيهاي شامل؛ توجه به نظرات بيماران در جهت بهبود غذا ،كمك كاركنان در مواقع غذا
خوردن ،تأثير غذا در بهبود وضعيت بيماري ،تميزي و ظاهر ظروف غذا ،رعايت موازين بهداشتي توسط كاركنان توزيعكننده غذا و نحوه برخورد
و رفتار اين كاركنان ميباشد .همچنين يافتهها نشان داد که بين بيمارستانهاي مختلف از نظر ميزان رضايت تفاوت معنيدار وجود داشته (5/50
≥ )pولي بين رضايتمندي و جنسيت ،محل سكونت ،شغل و تحصيالت رابطه معنيداري وجود نداشت.
بحث نتیج گیری :الزم است مديران بيمارستانها ،اقداماتي در جهت افزايش آگاهي پرسنل خدمات غذايي در رابطه با بهداشت و کيفيت
غذا ،افزايش تعداد کارشناسان تغذيه و حضور فعالتر آنها در بالين بيماران و دادن حق انتخاب به بيماران انجام دهند.
کلید اژه  :بيمارستان ،رضايتمندي ،خدمات تغذيهاي ،بيمار ،تخت فعال
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د
در سازمانهاي ارائهدهنده خدمات بهداشتي و درماني
مبناي فعاليت ها بايد با توجه به نيازها و نظرات مددجويان
استوار باشد و نحوه ارائه خدمات بهداشتي و درماني مورد
ارزيابي قرار گيرد ( .)1زيرا كه اهميت مشتري و رضايت او
يک مزيت اساسي براي رقابت در سطح جهاني است.
همچنانكه در جايزه ملي كيفيت مالكوم بالدريج ( Malcolm
 )Baldrigeچيزي حدود  %05از كل امتيازات را ميزان رضايت
مشتريان تعيين ميكند .يك بيمار راضي و خوشحال مهمترين
بازده و برون داد بيمارستان محسوب ميشود و با حصول
اطمينان از رضايت مشتري ،ارائهدهندگان خدمات بهداشتي و
درماني قادر به درك انتظارات مشتري از تيم مراقبت بهداشتي
و درماني خواهند بود ( .)2هدف بيمارستان تأمين نياز و جلب
رضايت مشتري و بهبودي بيمار است و بيمار فلسفه وجودي
بيمارستان ميباشد .يك مشتري بهترين نماينده تبليغاتي در
بازاريابي است و بنابراين كليد موفقيت هر بيمارستان ،بيمار
راضي ميباشد .به همين دليل برنامهريزان و مديران
بيمارستانهاي موفق ،تأمين نياز و جلب رضايت بيمار را
پيششرط اصلي مأموريت خود ميدانند و هدف بيمارستان را
در راستاي هدف بيمار طراحي مينمايند (.)0
دونابديان ( )Donabedianمعتقد است كه رضايتمندي
بيمار يكي از اجزاي وضعيت بهداشتي جامعه ميباشد .در
همين راستا در سال  1890سازمان خدمات بهداشتي در
آمريكا تصويب نمود كه كليه مراكز ارائه خدمات بهداشتي در
آمريكا بايد در كنترل و تنظيم برنامههاي خود از نظرات
بيماران استفاده و اين نظرات در ارزشيابي برنامههاي آموزشي
تدوينشده براي پرستاران نيز لحاظ شود ( .)4در حالت كلي
اندازهگيري رضايتمندي بيمار نقش بسيار مهمي در تعهد
ارائهدهندگان خدمات بهداشتي ايفا ميكند .همچنين دادههاي
رضايتمندي درخصوص بخشهاي بستري و مراقبتهاي
سرپايي نقش حائز اهميتي در استراتژي و تاكتيكهاي بكار
گرفتهشده در ارائه خدمات به بيماران دارد ( .)0بنابراين
سنجش رضايت مهمترين عامل در تعيين ميزان اثر بخشي يك
سيستم است و در واقع ميتوان گفت سنجش رضايتمندي
رابطه مستقيم با بهبود كيفيت خدمات ارائهشده در آن مركز
دارد(.)6
يک از انواع خدماتي که در بيمارستانها ارائه ميگردد
خدمات تغذيهاي است .ارائه خدمات تغذيه و رژيم درماني
صحيح در بيمارستانها عامل مهمي در بهبود سريعتر بيماران،
كاهش دوران نقاهت و حتي پيشگيري از بروز بيماريها به-
شمار ميآيد .ولي تحقيقات نشان ميدهد كه بخش تغذيه به
عنوان يكي از اركان سالمت بيماران در بيمارستانها ناديده
گرفتهشده و يا نقش كمرنگي در فرآيند درمان داشته است و
نه تنها باعث نارضايتي بيماران شده بلكه باعث اخالل در

روند درمان نيز شده است ( .)7نتايج مطالعهاي در تركيه
خدمات تغذيهاي را جزء چهار فاكتور اصلي (خدمات پزشك،
پرستار ،تجهيزات پزشكي ،تغذيه) در تعيين رضايتمندي
بيماران قرار داد ( .)4در تحقيقات بهعمل آمده توسط اعظمي
و اکبرزاده تحت عنوان رضايت بيماران از خدمات ارائهشده
در بيمارستانهاي شهر ايالم نيز بر خدمات تغذيهاي به عنوان
يکي از فاکتورهاي اساسي تاکيد شده است ( .)9در پژوهشي
که تحت عنوان عوامل مؤثر در ميزان رضايتمندي از تغذيه ،در
يک بيمارستان نظامي در شهر آنکارا در ترکيه صورت گرفته
 %02از بيماران کيفيت غذا را نامناسب دانستند ( .)1براساس
مطالعه حاجيان در بيمارستانهاي شهر بابل نيز  %05/0از
بيماران رضايت خيلي کم از بابت نحوه ارائه خدمات تغذيهاي
داشتند .همچنين  %00/7از بيماران رضايت خيلي کمي از
بابت کيفيت غذاهاي دادهشده در وعدههاي اصلي داشتند (.)2
از آنجاييكه كيفيت پخت و ارائه غذا به بيماران ،بخش
مهمي از خدمات هتلينگ بيمارستانها را تشكيل ميدهد و هر
چه اين خدمات با كيفيتتر باشند ،رضايت بيماران و در
نتيجه ،احتمال مراجعه مجدد آنان به آن بيمارستان بيشتر مي-
شود ،ارائه خدمات مناسب در زمينه تغذيه باعث كوتاهتر شدن
زمان توقف بيمار در بيمارستان از طريق تسهيل پروسه درمان
و كوتاه شدن دوران نقاهت ميباشد و به اين ترتيب صرفه
اقتصادي چشمگيري براي بيمارستان خواهد داشت ( .)7و از
آنجايي كه بخش تغذيه در زمره مهمترين بخشهاي بيمارستان
است و عملكرد مطلوب اين بخش خصوصًا در زمينه رژيم-
هاي درماني ضمن تسريع در بهبود بيماران ميتواند در ايجاد
رضايتمندي آنان تأثيرگذار باشد ( ،)8بنابراين مطالعه با هدف
بررسي ميزان رضايت بيماران از خدمات تغذيهاي در
بيمارستانهاي آموزشي و درماني وابسته دانشگاه علوم
پزشكي تبريز انجام شد.

واد ر ش
اين مطالعه توصيفي-مقطعي بوده و جامعه آماري آن شامل
تختهاي فعال بيمارستانهاي آموزشي و درماني وابسته به
دانشگاه علوم پزشکي تبريز ،شامل کليه مراکز آموزشي و
درماني به استثناي مراکز آموزشي و درماني رازي و باباباغي
(به دليل شرايط خاص بيماران رواني و جذامي) بوده است.
تعداد نمونه براساس فرمول نمونهگيري تصادفي کوکران 413
نفر تعيين شد .ابزار پژوهش پرسشنامه محققساخته بود که
براساس مقياس ليكرت تنظيم شد و حاوي  11سؤال 6
گزينهاي (عدمرضايت ،خيلي کم ،کم ،متوسط ،زياد و خيلي
زياد) براي سنجش رضايت بيماران بود .بطوريكه به گزينه
خيلي زياد نمره  ،1زياد نمره  ،3متوسط نمره  ،4کم نمره ،2
خيلي کم نمره  1و گزينه عدمرضايت نمره صفر ،تعلق مي-
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گرفت .حاصل جمع عددي اين ارزشها نمره رضايت را از
ديدگاه بيماران بستري نشان ميداد .پژوهشگران با مراجعه به
بيمارستانهاي مورد نظر از طريق مصاحبه با بيماران اقدام به
تکميل پرسشنامه کردند .شايان ذکر است که براي بيماران
ناتوان در صحبت کردن و کودکان زير  11سال از همراهان
وي جهت پاسخگويي به سئواالت پرسشنامه استفاده گرديد.
مجوزهاي الزم براي انجام پژوهش ،از جمله مجوزهاي
اخالقي با هماهنگيهاي صورتگرفته از معاونت پژوهشي
دانشگاه کسب شد و مراحل اداري براي هماهنگي بيمارستان-
ها صورت گرفت .همچنين قبل از جمعآوري داده با بيماران
صحبت شد و اهداف پژوهش براي آنها تشريح شد تا با
رضايت کامل در پژوهش شرکت کنند .براي تأييد روائي
پرسشنامه از متخصصين شامل افراد صاحبنظر در گروه
مديريت خدمات بهداشتي و درماني و تغذيه دانشگاه علوم
پزشکي تبريز نظرخواهي گرديد .براي سنجش پايايي نيز
ضريب آلفاي کرونباخ معادل  19.1بدست آمد .دادهها در نرم-
افزار آماري پس از انجام آزمون نرماليته كلموگروف
اسميرنوف و تأييد نرمال بودن توزيع دادهها ،با استفاده از
روشهاي آمار توصيفي و همچنين آزمونهاي تي يک نمونه-
اي و تحليل واريانس يکطرفه تحليل شدند.

ي فت
از  014نفر مورد مطالعه  176نفر ( )%0092زن و  147نفرر
( )%4699مرد بودند .از نظر گروه سني بيشترين تعداد يعني 90
نفر ( )%2791در گروه سني  00تا  40سال قرار داشتند .از نظرر
تحصيالت بيشترين تعداد افراد يعني  100نفر ( )%4294ديرپلم
و پايينتر بودند و باالخره از نظر نوع رژيرم غرذايي بيشرترين
تعداد يعني  167نفر ( )%0092رژيرم غرذايي معمرولي داشرتند
(جدول  .)1از  014نفر مورد مطالعره  176نفرر ( )%0092زن و
 147نفر ( )%4699مرد بودند .از نظر گروه سني بيشترين تعداد
يعني  90نفرر ( )%2791در گرروه سرني  00ترا  40سرال قررار
داشتند .از نظر تحصيالت بيشترين تعداد افراد يعنري  100نفرر
( )%4294ديپلم و پايينتر بودند و براالخره از نظرر نروع رژيرم
غذايي بيشترين تعداد يعنري  167نفرر ( )%0092رژيرم غرذايي
معمولي داشتند (جدول .)1

جدول  :1فراواني جامعه پژوهش برحسب ويژگيهاي جمعيتي
عوامل جمعيتي
جنس

سن (سال)

سطح تحصيالت

نوع غذا

زن
مرد
جمع
زير  10سال
10- 20
20-00
00-40
40-00
باالتر از  00سال
جمع
بيسواد
خواندن و نوشتن
زير ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس و باالتر
جمع
رژيمي
معمولي
اطالع ندارم
جمع

تعداد
176
147
014
42
08
68
90
05
48
014
64
90
100
20
8
014
120
167
22
014

درصد
0092
4699
155
1094
1294
22
2791
896
1096
155
2594
2694
4294
9
298
155
0899
0092
7
155
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آزمون كلموگروف اسميرنوف نشان داد که دادههاي
بدست آمده از پرسشنامه رضايتسنجي از خدمات تغذيه،
توزيع نرمال دارند .در نتيجه جهت تحليل دادهها از آزمونهاي
پارامتريک استفاده شده است .براساس يافتههاي مطالعه،
رضايت از خدمات تغذيه در بين روستائيان و شهرنشينها-
زنان و مردان-مشاغل-سطح تحصيالت ،تفاوت معنادار آماري
نشان نداد.

بيشترين رضايت در بيمارستان شهدا با نمره  04986و کمترين
رضايت در بيمارستان طالقاني با نمره  40991گزارش شده
است .همچنين آزمون آناليز واريانس يکطرفه نشان داد که
رضايت از خدمات تغذيهاي در بيمارستانهاي مورد مطالعه
تفاوت معنادار آماري دارد (( )pvalue<0.05جدول .)2نمودار
 1نيز همان نتايج را برحسب درصد نشان ميدهد.

جدول  :2ميانگين رضايت از خدمات تغذيه در بيمارستانهاي مورد مطالعه
نام بيمارستان
کودکان
الزهرا
امام رضا
سينا
شهدا
طالقاني
علوي
مدني
نيکوکاري
جمع

تعداد
04
20
99
44
05
22
12
28
12
014

ميانگين قابلقبول برای رضایت
65
65
65
65
65
65
65
65
65
-

ميانگين
49902
00992
49928
46919
04986
40991
47970
05909
04970
48970

انحراف استاندارد
15988
9968
8900
11910
9948
11507
7944
10908
15968
15960

سطح معنيداری ()Sig
59551
59551
59551
59551
59551
59551
59551
59551
59551
-

نمودار  :1ميانگين رضايت از خدمات تغذيه در بيمارستانهاي مورد مطالعه بر حسب درصد

در اين تحقيق ميانگين رضايت از خدمات تغذيهاي از
ديدگاه بيماران برابر 61/25و انحراف معيار آن برابر 16/14
ميباشد که بطور معنيداري با ميانگين نمرات رضايت از
خدمات تغذيهاي در بيمارستانهاي موضوع اين تحقيق (عدد
 )65اختالف وجود ندارد t ) 010( =1/01 ،p = 5/ 199 ،و
بر اين اساس ميتوان گفت كه رضايت از خدمات تغذيهاي

در بيمارستانهاي موضوع اين تحقيق از نظر بيماران هرچند
کمي بيشتر از ميانگين کل ميباشد ولي اختالف معنيداري در
آنها ديده نميشود (جدول .)0
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جدول  :3ميانگين رضايت از خدمات تغذيه در جامعه پژوهش و مقايسه آن با نمره قابلقبول
ميانگينقابلقبول برای
وضعيترضایت از خدمات
انحراف استاندارد
ميانگين
تعداد
رضایت
تغذیه
16914
61925
65
014

افراد مورد مطالعه بيشترين عدمرضايت را ،عدم توجه به
نظرات بيماران در بهبود کيفيت غذا ( )4498و بعد از آن تأثير
غذاي بيمارستان در بهبود وضعيت بيماري خود (،)01911
گزارش کردهاند .همچنين نتايج مطالعه نشان داد كه رضايت از
خدمات تغذيهاي برحسب جنسيت ،محل سکونت (شهري-
روستايي) ،شغل و سطح تحصيالت تفاوت معنادار آماري
ندارد.

بحث
رضايت بيمار در فرآيند مراقبتهاي بهداشتي و درماني
نقش مهمي ايفا ميکند .بهويژه آن که رضايت بيمار از
مراقبتهاي ارائهشده از نشانگرهاي مهم کيفيت خدمات
سالمت است .بنابراين ارزيابي رضايت بيمار از اين خدمات و
رفع علل نارضايتي ميتواند ارائه خدمات و در نتيجه رضايت
بيمار را ارتقا دهد ( .)15براساس يافتههاي اين مطالعه رضايت
بيماران از خدمات تغذيه باالتر از ميانگين بود ولي اين
اختالف از نظر آماري معنادار نبود .بنابراين ميتوان گفت که
بيماران بستري از خدمات تغذيهاي بيمارستانهاي مورد
مطالعه تقريبًا راضي بودند .ولي از آنجاييکه اين ميانگين
بدست آمده تفاوت معناداري با نمره قابلقبول ندارد ،ميتوان
عنوان کرد که سطح رضايتمندي در بيمارستانهاي مورد
مطالعه در سطح متوسطي قرار دارد و اين امر مديران
بيمارستانهاي مورد مطالعه را بر آن ميدارد که جهت ارتقاي
رضايتمندي برنامهريزي و تدابير مناسب را بيانديشند .در اين
راستا اعظمي و اکبرزاده عنوان ميکنند که  %09از بيماران از
سرويس تغذيه راضي بودند .پژوهشگران در اين مطالعه بيان
کردند که در بيمارستانها ،مديران جهت رفع مشکالت در
خصوص کيفيت غذا بايد با همفکري و مشارکت کارکنان
برنامهريزي الزم را انجام دهند ( .)9مطالعه سعادتي نيز با
يافتههاي مطالعه حاضر همخواني داشت ( .)12در همين
راستا ،موسوي و انصاري در مطالعه خود بيان کردند که
بيماران از خدمات تغذيه راضي بودند (10و .)14درحاليکه
کاظمي و فنودي عنوان کردند که بيماران از کيفيت غذا در
بيمارستانهاي دولتي مشهد ناراضي بودند ( .)10همچنين
کريمي و همکاران در مطالعه خود نشان دادند که بيشترين
نارضايتي در بيماران مورد مطالعه به کمبود امکانات رفاهي
مربوط ميشود ( .)16محموديفر نيز عنوان کرد رضايت از
خدمات تغذيه جزء مواردي بود که کمترين ميزان را در

سطح معنيداری ()Sig
59199

بيمارستان مورد مطالعه به خود اختصاص داده بود .دليل
تفاوت يافتههاي مطالعات مذکور با پژوهش حاضر را ميتوان
در مشابه نبودن ساختار مديريتي بيمارستانها و برنامههاي
ارتقاي کيفي دانست ( .)15همچنين پژوهش حاضر نشان داد
که مؤلفههايي مانند جنس ،سکونت ،سطح تحصيالت و شغل
تأثيري بر رضايت بيماران از خدمات تغذيه ندارند .جواليي و
همکاران ،لي و همکاران ،کوانتنا و همکاران در تأييد نتايج
مطالعه حاضر بيان کردند که بين رضايتمندي بيماران و بعضي
مؤلفههاي دموگرافيک (جنسيت ،محل سکونت ،شغل) رابطه
معنادار آماري وجود ندارد ( .)18-17مطالعه اعظمي و
اکبرزاده نيز اين نتيجه را تأييد کرد ( .)9در تحقيق گلافروز و
همكاران زنان نسبت به مردان از وضعيت تغذيه رضايت
بيشتري داشتند يعني بين رضايت بيماران از خدمات تغذيه و
جنسيت رابطه معنادار آماري وجود داشت ( .)25يافتههاي
حسيني نيز رابطه بين جنس و رضايتمندي را تأييد نکرد (.)21
شايد دليل اختالف نتايج اين مطالعات با مطالعه حاضر بخاطر
تفاوت در توزيع جنسي بين جوامع پژوهش باشد .برخالف
پژوهش حاضر مطالعات جواليي و همکاران ،گلافروز و
همکاران ،اعظمي و اکبرزاده نشان داد که سطح تحصيالت و
سن بر ميزان رضايتمندي تأثير معنادار آماري دارند
(17،9و .)25در پژوهش حاضر شايد به دليل اينکه اکثريت
نمونه مطالعه سطح سواد يکساني (زيرديپلم) داشتند ،بين
رضايت و سطح تحصيالت رابطه معنادار گزارش نشده است.
يافتههاي پژوهش نشان داد که ميزان رضايت از خدمات
تغذيه در بين بيمارستانهاي مورد مطالعه از نظر آماري
متفاوت است ( .)pvalue<0.05يعني سبک مديريتي ،کيفيت
خدمات ارائهشده و خصوصيات سازماني در بيمارستانهاي
مختلف ،سطح رضايتمندي را تحتتأثير قرار ميدهد لذا
مديران بيمارستانها ميتوانند با تکيه بر دانش مديريتي و
مشتريمحوري ،اقدام به رفع شکاف کيفي و ارتقاي کيفيت
خدمات نمايند .نتايج مطالعه جواليي و همکاران نيز در
راستاي يافتههاي پژوهش حاضر بود ( .)17صباحي و
همکاران نيز در مطالعه خود عنوان داشتند که در شهر کاشان،
بيماران کيفيت خدمات در بين بيمارستانها را متفاوت گزارش
کردند ( .)22كيفيت پخت و ارائه غذا به بيماران ،بخش مهمي
از خدمات هتلينگ بيمارستانها را تشكيل ميدهد و هرچه
اين خدمات باكيفيتتر باشند ،رضايت بيماران و در نتيجه،
احتمال مراجعه مجدد آنان به آن بيمارستان بيشتر ميشود (.)7
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بنابراين بررسي و توجه به ميزان رضايت کلي و خاص
بيماران براي مديران ارشد بيمارستان حائز اهميت است تا
بتوانند با شناخت سطح رضايت ،خواستهها و نيازهاي بيماران
را بشناسند و با ارائه خدمات مناسب با نيازهاي آنان ،رضايت
بيماران را برآورده سازند ( .)10با توجه به يافتههاي مطالعه و
اهميتي که بخش تغذيه در فرايند درمان و رضايتمندي بيماران
دارد ،الزم است که مديران بيمارستانهاي مورد مطالعه با
برنامهريزي اصولي و دقيق ،جهت اقدامات زير تالش نمايند:
با برگزاري دورههاي آموزشي ضمن خدمت براي پرسنل
آشپزخانه ،آگاهي آنان را نسبت به اصول بهداشت مواد غذايي
و بهداشت فردي افزايش داده و در خصوص کيفيت غذاي
پختهشده و ارائه آن در زمان مناسب اقدامات جديتري
صورت گيرد .تعداد متخصصين تغذيه در بيمارستانها افزايش
يابد و منوي غذايي و حق انتخاب به همه بيماران داده شود .با
توجه به اينكه بيمارستانها نسبت به مشكالت تغذيهاي
مسئول هستند ،مديران بيمارستان تدابيري را اتخاذ كنند كه در

بدو ورود بيمار به بيمارستان كارشناس تغذيه در بالين او
حاضر شده و با توجه به نيازهاي بدني و شرايط بيماري او
غذاهاي مفيد را براي او تجويز كند .كارشناس تغذيه بايد در
كنار تيم درمان باشد و با همكاري پزشك مانع از تداخالت
دارويي و غذايي شود .مسؤلين بايد تغذيه را در بيمارستانها
بهدليل اينكه تغذيه مناسب باعث كاهش دوران نقاهت بيمار و
صرفه اقتصادي ميشود ،جدي بگيرند.

ت دير ت كر
بدينوسيله از اعضاي محترم هيئت علمي گروه مديريت
خدمات بهداشتي و درماني دانشکده بهداشت و تغذيه دانشگاه
علوم پزشکي تبريز و کليه بيمارستانهاي مشارکتکننده در
پژوهش تشکر و قدرداني ميشود.

 .11محمودي فر ،ي .ارزيابي رضايت بيماران از کيفيت خدمات غيرپزشکي
در بيمارستان امام خميني مهاباد .هماي سالمت14.1 .؛ .11-6 :4.
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