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 سوگندنامه

  بیکران الهی دورةاکنون که با عنایات و الطاف 

دکتری دندانپزشکی را با موفقیت به پایان 

ام و مسئولیت خدمت به خلق را برعهده  رسانده

ام در پیشگاه قرآن کریم  به خداوند  گرفته

قادرمتعال که دانای آشکار و نهان است، و 

نامش آرامش دلهای خردمندان ویادش شفای 

 کنم که همواره آالم دردمندان، سوگند یاد می

حدود الهی و احکام مقدسدینی را محترم 

 شمارم.

ازتضییع حقوق بیماران بپرهیزم و سالمت و 

بهبود آنان را برمنافع مادی و امیال نفسانی 

خود مقدم دارم، در معاینه و معالجه، حریم 

عفاف را رعایتکنم و اسرار بیماران خود جز به 

ضرورت شرعی و قانونی فاش نسازم. خود را 

پزشکی و حرمت   ظ قداست حرفةنسبت به حف

همکاران متعهد بدانم و از آلودگی به اموری که 

باپرهیزکاری و شرافت و اخالق پزشکی منافات 

دارد اجتناب ورزم، همواره برای ارتقاء 

دانشپزشکی خویش تالش کنم و از دخالت در 

اموری که آگاهی و مهارت الزم را در آن 



ت، اعتالء ندارمخودداری نمایم. در امر بهداش

های عمومی تالش نمایم و  فرهنگ و آگاهی

تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت جامعه را 

 مسئولیت اساسی خویش بدانم.
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 بررسی میسان رضایت و دالیل نارضایتی بیماران از بخص جراحی

 ی دنذانپسضکی اردبیل دانطکذه 
 

 چكيده  

ّهای   ّایی است کهِ درههاى   ّای دًذاًپسضکی یکی از بخص بخص جراحی دّاى، فک ٍ غَرت داًطکذُ: هدف سابقه و

را ی دّهاى، فهک ٍ غهَرت     ًَاقع هادرزادی ٍ اکتسابی ًسج ًرم ٍ سخت ًاحیِّا ٍ اغالح  هتؼذدی ًظیر جراحی دًذاى

تحقیق حاضر با ّذف تؼییي هیهساى رضهایت ٍ دلیها ًارضهایتی بیوهاراى از بخهص جراحهی دّهاى، فهک ٍ          . ًوایذ ارائِ هی

 اًجام ضذ.  1398ی دًذاًپسضکی داًطگاُ ػلَم پسضکی اردبیا در سال  غَرت داًطکذُ

سهال از   34/16ًیهر  بها هیهاًگیي سهٌی     55ههرد،   111بیوهار    166رٍی  هقغؼهی -با رٍش تَغهییی تحقیق : ها مواد و روش

ٍ  ذگاُ اساتیذ، پرسطٌاهِهغالؼات قبلی ٍ دی عبقهراجؼیي بِ بخص جراحی دّاى، فک ٍ غَرت اًجام ضذ.  در  ای عراحهی 

ی ًیرٍی  حیغِ 4هٌذی در  هیاى بیواراى تَزیغ گردیذ. سؤالت پرسطٌاهِ ضاها هطخػات دهَگرافیک ٍ سؤالت رضایت

ّای هختلف هحاسهبِ ٍ هیهساى    هٌذی بِ غَرت کلی ٍ در حیغِ رغذ رضایتاًساًی، بْذاضتی، اداری ٍ تسْیالتی بَدًذ. د

ٍ دفؼهات هراجؼهِ   ّای سٌی  ، برحسب گرstudent tٍُهٌذی برحسب هتغیرّای جٌس ٍ ٍضؼیت تأّا با آزهَى  رضایت

 هقایسِ ضذ. Kruskal-wallisهیساى تحػیالت با آزهَى ًاپاراهتری ٍ برحسب  ANOVAبا آزهَى بِ بخص 

%  2/92ی دًذاًپسضکی اردبیا برابهر   هٌذی بیواراى از بخص جراحی دّاى، فک ٍ غَرت داًطکذُ درغذ رضایت: ها یافته

%،  9/92%،  6/94ّای ًیرٍی اًساًی، بْذاضتی، اداری ٍ تسْیالتی ّن بهِ ترتیهب برابهر     هٌذی آًْا در حیغِ ٍ درغذ رضایت

 % برآٍرد ضذ. %9/87 ٍ  3/91

 ، عَری کِ p;04/0داری داضت   ی بیواراى ارتباط هؼٌی هٌذی با دفؼات هراجؼِ هیساى رضایت ی اداری، در حیغِ

هٌذی  بار هراجؼِ داضتٌذ، رضایت 5هٌذی بال ٍ بیواراًی کِ بیص از  بار هراجؼِ داضتٌذ رضایت 5بیواراًی کِ کوتر از 

 کوتری داضتٌذ.

داری  ارتباط هؼٌی  p;019/0ٍ هیساى تحػیالت بیواراى    p;025/0 هٌذی با سي  تسْیالتی، هیساى رضایتی  در حیغِ

هٌذی بیطتری در ایي حیغِ داضتِ ٍ ًیس بیواراى با  سال رضایت 45بالی  داضت، عَری کِ بیواراى بیسَاد ٍ ًیس بیواراى

 سال کوتریي هیساى رضایتوٌذی را داضتٌذ. 25-45ی سٌی  تحػیالت سیکا ٍ بیواراى در هحذٍدُ

ّای هختلف بِ تیکیک هتغیرّای هَرد بررسی  هٌذی در حیغِ داری از ًظر هیساى رضایت ّای هؼٌی سایر هَارد، تیاٍتدر 

 دیذُ ًطذ.

ی دًذاًپسضکی داًطگاُ ػلَم پسضکی اردبیها تها    برایي اساس، بخص جراحی دّاى، فک ٍ غَرت داًطکذُ: گيري نتيجه

 راجؼِ کٌٌذُ را تأهیي ًوایذ.هٌذی بیواراى ه حذٍد زیادی تَاًستِ بَد رضایت

 هٌذی، بخص جراحی دّاى، فک ٍ غَرت، بیوار رضایت: هاي کليدي واژه

  



 فهرست مطالب

 صفحه                                              ػنوان

 ١ڃسح٣ َطح :اٸ٬ ٞه٭

 2 ............................................................................................................. ٲ٣سٲٻ -1-1

 2 ........................................................................................................ ٲؿإٮٻ ثڃبٴ -1-2

 4 ................................................................................................... ټب ٸاغٺ ٝڂسٗط -1-3

 4 ................................................................................................. ڀٲٷس زڂضيب -1-3-1

 5 ...........................................................................................................ٳبضڃث -1-3-2

 5 ................................................................................................... ١ڃسح٣ اټساٜ -1-4

 5 .................................................................................................... ٦ٯځ ټسٜ -1-4-1

 5 ........................................................................................... اذشهبنځ اټساٜ -1-4-2

 5 .............................................................................................. ڀ٦بضثطز اټساٜ -1-4-3

 6 ..................................................................................... ١ڃسح٣ ؾؤاالر ٸ برڃٞطي -1-5

 

 ١ڃسح٣ ٷٻڃكڃد :زٸٰ ٞه٭

 8 ...................................................................................................... ڀٶٓط ځٲجبٶ -2-1

 8 .................................................... ٳبضاٴڃث ڀٲٷس زڂضيب ٸ ځدعق٧ آٲٹظـ ڀټب ضؾبٮز -2-1-1

 9 .............................................................. ڀٲٷس زڂضيب ٸ ذسٲبر زڃٟڃ٦ ڀ رچٻڂسبض -2-1-2

 10 ................................................................................................. ٳبضڃث ٲٟٽٹٰ -2-1-3

 11 .................................................... ځزٶساٶذعق٧ ڀټب زاٶك٧سٺ زض ٳبضاٴڃث ڀٲٷس زڂضيب -2-1-4

 14 ................................................................................................. ٲُبٮٗبر ٲطٸض -2-2

 

 ١ڃسح٣ ڀاخطا ضٸـ :ؾٹٰ ٞه٭

 30 ................................................................................................... دػٸټف ٶٹٔ -3-1

 30 .................................................................................... اَالٖبر ڀ٪طزآٸض ضٸـ -3-2

 30 ......................................................................................... ٲُبٮٗٻ ٲٹضز زڃخٳٗ -3-3

 30 .......................................................................... ڀطڃ٪ ٶٳٹٶٻ ضٸـ ٸ ټب ٶٳٹٶٻ سٗساز -3-4

 31 ............................................................... آٶٽب ؾٷدف بؼڃٲ٣ ٸ ٶٹٔ ١،ڃسح٣ ڀطټبڃٲشٛ -3-5

 31 .......................................................................................... سح٣ڃ١ اخطاڀ ضٸـ -3-6



 32 ................................................................................ ڀآٲبض سحٯڃ٭ ٸ سدعڂٻ ضٸـ -3-7

 32 ............................................................................................. اذال٢ځ ٲالحٓبر -3-8

 

  (دػٸټف ڀټب بٞشٻڂ) حڂٶشب :چٽبضٰ ٞه٭

 34 ................................................................................................... ځٟڃسٹن آٲبض -4-1

 37 .................................................................................................... ځٯڃسحٯ آٲبض -4-2

 

 ڀطڃ٪ دٻڃٶش ٸ ثحث :دٷدٱ ٞه٭

 43 ........................................................................................................... ثحث -5-1

 51 ..................................................................................................... ڀطڃ٪ دٻڃٶش -5-2

 52 ................................................................................................... ټب زڂٲحسٸز -5-3

 52 ..................................................................................................... كٷٽبزارڃد -5-4

 53 .................................................................................................................... ٲٷبثٕ

 59 ..................................................................................................................يٳبئٱ

 60 .............................................................................................................. دطؾكٷبٲٻ

 
 
 

  



 جذاول فهرست

 صفحه                                              ػنوان

 

 ثدٻ  ٦ٷٷدسٺ  ٲطاخٗدٻ  ٳدبضاٴ ڃث ڀٲٷدس  زڂضيب ڀ ٶٳطٺ ٵڂكشطڃث ٸ ٵڂ٦ٳشط بض،ڃٲٗ اٶحطاٜ ٵ،ڃبٶ٫ڃٲ -1-4 خسٸ٬

 35 .................. ٲرشٯٝ ڀټب ُٻڃح زض ٭ڃاضزث ځزٶساٶذعق٧ ڀ زاٶك٧سٺ نٹضر ٸ ٥ٞ زټبٴ، ځخطاح ثرف

 ثردف  ثدٻ  ٦ٷٷدسٺ  ٲطاخٗدٻ  ٳبضاٴڃث بٴڃٲ زض ٥ڃزٲٹ٪طاٞ ڀطټبڃٲشٛ ثب ڀٲٷسزڂضيب عاٴڃٲ اضسجبٌ -2-4 خسٸ٬

 37 ...................................................... ٭ڃاضزث ځزٶساٶذعق٧ زاٶك٧سٺ نٹضر ٸ ٥ٞ زټبٴ، ځخطاح

 ٳدبضاٴ ڃث بٴڃٲ زض ٥ڃزٲٹ٪طاٞ ڀطټبڃٲشٛ ثب ځاٶؿبٶ ڀطٸڃٶ ڀ ُٻڃح زض ڀٲٷس زڂضيب عاٴڃٲ اضسجبٌ -3-4 خسٸ٬

 38 ........................... ٭ڃاضزث ځزٶساٶذعق٧ زاٶك٧سٺ نٹضر ٸ ٥ٞ زټبٴ، ځخطاح ثرف ثٻ ٦ٷٷسٺ ٲطاخٗٻ

 ٲطاخٗٻ ٳبضاٴڃث بٴڃٲ زض ٥ڃزٲٹ٪طاٞ ڀطټبڃٲشٛ ثب( ځثٽساقش ڀ ُٻڃح) ڀٲٷس زڂضيب عاٴڃٲ اضسجبٌ -4-4 خسٸ٬

 39 .................................... ٭ڃاضزث ځزٶساٶذعق٧ زاٶك٧سٺ نٹضر ٸ ٥ٞ زټبٴ، ځخطاح ثرف ثٻ ٦ٷٷسٺ

 ٳدبضاٴ ڃث بٴڃد ٲ زض ٥ڃد زٲٹ٪طاٞ ڀطټدب ڃٲشٛ ثب( ڀازاض ڀ ُٻڃح) ڀٲٷس زڂضيب عاٴڃٲ اضسجبٌ ٵڃڃسٗ -5-4 خسٸ٬

 40 ........................... ٭ڃاضزث ځزٶساٶذعق٧ زاٶك٧سٺ نٹضر ٸ ٥ٞ زټبٴ، ځخطاح ثرف ثٻ ٦ٷٷسٺ ٲطاخٗٻ

 ٳدبضاٴ ڃث بٴڃد ٲ زض ٥ڃد زٲٹ٪طاٞ ڀطټدب ڃٲشٛ ثدب ( ځالسڃسؿدٽ  ڀ ُٻڃح) ڀٲٷس زڂضيب عاٴڃٲ اضسجبٌ -6-4 خسٸ٬

 41 ........................... ٭ڃاضزث ځزٶساٶذعق٧ زاٶك٧سٺ نٹضر ٸ ٥ٞ زټبٴ، ځخطاح ثرف ثٻ ٦ٷٷسٺ ٲطاخٗٻ

 

 

 

  



 نمودارها فهرست

 صفحه                                              ػنوان

 

 ڀ زاٶكد٧سٺ  ندٹضر  ٸ ٞد٥  زټدبٴ،  ځخطاحد  ثردف  ثدٻ  ٦ٷٷسٺ ٲطاخٗٻ ٳبضاٴڃث ځٞطاٸاٶ ٕڂسٹظ -1-4 ٶٳٹزاض

 34 ........................................... الرڃسحه عاٴڃٲ ثطحؿت ٭ڃاضزث ځدعق٧ ٖٯٹٰ زاٶك٫بٺ ځزٶساٶذعق٧

 36 .................................................... ٲرشٯٝ ڀټب ُٻڃح زض ٳبضاٴڃث زڂضيب زضنس -2-4 ٶٳٹزاض

 
 

 

 


