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 سپاس
 

بارخدایا، اکنون که به لطف و یاري تو این پژوهش رابه پایان رسانده ام ، به پیشگاهت 
سجده می کنم . فارغ از هر تزویر و ریا سپاست می گویم براي هر آنچه بر من بخشیداي که 

              شایسته بخشندگی تو بود و فراتر از لیاقت من .                                              
سپاس و تشکر از ریاست محترم و اساتید فرهیخته دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه  

آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران که از آنان چه در حیطه پرستاري و چه در کلیه زمینه هاي 
 زندگی درس هاي فراوان آموختم .

ر کار خانم شیرین معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده و استاد عزیزم س
 حجازي، هر آنچه به من آموختید به گوش جان شنیدم و با تمام وجود به کار بستم .

استاد عزیز و بسیار مهربانم سر کار خانم شهال محمد زاده ، که با نکته هاي دالویز و گفته 
 هاي بلند خود، صحیفه هاي سخن را علم پرور نمود و همواره راهنما و راه گشاي نگارنده

در اتمام و اکمال پایان نامه بوده است . معلما مقامت زعرش برتر باد،همیشه توسن اندیشه ات 
 مظفر باد .                                                                                             

م اللهی  که تقدیر و سپاس از استاد فرزانه و فرهیخته سرکار خانم دکتر منصوره کری
زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل شداند که بدون مساعدت ایشان این پروژه به 

 نتیجه مطلوب نمی رسید . مسیر زندگیتان روشن و پرنور باد .                                          
هنمایی هاي سپاس فراوان از سرکار خانم دکتر نیشابوري همکار بزرگوارم که مرا از را

 ارزنده خویش دریغ ننموداند . 
سپاس فراوان از ریاست ، معاونت پژوهشی ، مدیر پرستاري و پرستاران و بیماران بستري 
در بیمارستانهاي فاطمی ،امام خمینی (ره) و علوي که انجام این پژوهش بدون مساعدت و 

 همکاري آنان میسر نبود.
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 تقدیم 
 

 پاك مهدي موعود (عج)تقدیم به ساحت مقدس و 
 شهیدان راه علی (ع) از زندگی تا ابدیت

 تقدیم به پدر و مادر عزیزم 
 اي پدر از تو هر چه می گویم باز هم کم می اورم

خورشید شدي و از روشنایی ات جان گرفتم و در نا امیدي ها نازم را کشیدي و لبریزم 
شد. به خود تبرك می گویم  کردي از شوق . اکنون حاصل دستان خسته ات رمز موفقیتم

 که تو را دارم و دنیا با همه بزرگیش مثل تو را ندارد....
 و تو اي مادر شوق زیباي نفس کشیدن

 اي روح مهربان هستی ام 
تو رنگ شادي هایم شدي و لحظه هاي غم انگیز را با تمام وجود از من دور کردي و 

 طعم خوش پیروزي را به.من بچشانی  عمري خستگی ها را به جان خریدي تا اکنون توانستی

 تقدیم به همسرمهربانم
 و بوده تحمل و صبر اسوه که او باشد، می زندگیم سار ، سایه مهربانیش سایه که

نمود و مسیح وار در تمامی لحظات رفیق راه بود بی نهایت  تسهیل برایم را مسیر مشکالت
 سپاسگزارم.

یشگی وغم خوار زندگی ام هستی توفیق روز تقدیم به یگانه برادر عزیزم که همراه هم
 افزون و موفقیت ات را از خداوند منان خواستارم 

و تقدیم به خواهران مهربانم ، خواهر زاده هاي عزیزم و فرزانه خوبم، وجودشان سراسر 
 مرا لطف بوده است و مهربانی  توفیق و موفقیت ایشان را از درگاه متعال خواستارم
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 چکیده
 
مقدمه و هدف: مراقبت جزءاساسی در خدمات بهداشتی درمانی به حساب می آید کیفیت خدمات 

ه مورد توجه دریافت کنندگان خدمات بهداشتی و متولیان بهداشت و درمان پرستاري و ارتقاء آن هموار
کشورها بوده است . بررسی چیستی کیفیت مراقبت و دیدگاه ها در این رابطه می تواند به تدوین راهکارهاي 
ارتقاء کیفیت کمک کند . هدف از انجام این پژوهش ، تعیین دیدگاه پرستاران و بیماران در مورد کیفیت 

                مراقبتهاي پرستاري در بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اردبیل بود .                                              
ابسته روش اجرا:در این مطالعه توصیفی که در بخش هاي داخلی ، جراحی عمومی و زنان بیمارستانهاي و

پرستار 97 بیمار بستري با روش نمونه گیري در دسترس و  384به مراکز آموزشی درمانی اردبیل انجام شد، 
شاغل در این بیمارستانها به صورت سرشماري انتخاب گردیدند.ابزارگردآوري داده ها پرسشنامه در دو 

سوال  9ته براي بیماران و سوال محقق ساخ 12بخش بود . بخش اول براي سنجش مشخصات دموگرافیک با 
 3عبارت براي سنجش  72) با  QUALPACبراي پرستاران . در بخش دوم از پرسشنامه کیفیت مراقبت( 

تباطی استفاده شد داده ها با استفاده از آماري توصیفی و استنباطی و با ار و اجتماعی –بعد فیزیکی ، روانی 
 ه و تحلیل قرار گرفت .                                                    مورد تجزی SPSS19استفاده از نرم افزار آماري 

 66و از دیدگاه پرستاران  درصد6/33 اجتماعی از دیدگاه بیماران -یافته ها: کیفیت مراقبت در بعد روانی 
باطی از و در بعد ارت درصد 77,3و دیدگاه پرستاران درصد  38در بعد فیزیکی از دیدگاه بیماران درصد 

 65,1مطلوب بود.بیماران کیفیت کلی مراقبت را با درصد  50,5و دیدگاه پرستاران درصد  31دیدگاه بیماران 
ان را مطلوب توصیف کردند.اختالف دیدگاه درصد  72,2حدي مطلوب و پرستاران به میزان درصد تا

 ) بود.P >01/0بیماران و پرستاران در هر سه بعد معنی دار (
ه گیري: علی رغم تاکیدعلم پرستاري بر مراقبت بیمار محور ، متاسفانه برخی از جنبه هاي بحث و نتیج

پرستاران با توجه اجتماعی ،فیزیکی ،ارتباطی مورد غفلت قرار گرفته هست . -مراقبت بیماران در ابعاد روانی 
ه خوبی شناسایی نمی کنند و به درکی که خود از رفتارهاي مراقبتی دارد عمل می کنند و نیازهاي بیماران را ب

 این مهم باعث می شود دیگر جنبه هاي مراقبت مورد غفلت باشد و کیفیت مراقبت مطلوب ارزیابی نگردد.
 رواژه هاي کلیدي: کیفیت مراقبت، مراقبت پرستاري، دیدگاه، پرستار، بیما

 
 
 


