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Client Satisfaction Rate with Physician’s Performance of 
the Top 10 Provincial Centers of the Forensic Medicine 
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Aims People’s satisfaction from the services provided by government agencies in the executive 
and administrative systems in Iran is considered as one of the main indicators of efficacy in the 
growth and development of the system. Achieving public satisfaction with receiving services 
from the organization increases public confidence, which is the largest capital and support 
for the administrative system. The aim of this study was to assess the client satisfaction rate 
with the performance of physicians in the top 10 provincial centers of the forensic medicine 
organization in Iran.
Instruments & Methods This descriptive research with a survey method was carried out 
among people referred to the top 10 provincial centers of the forensic medicine organization in 
Isfahan, Fars, North Khorasan, Khorasan Razavi, Kermanshah, Kerman, Gilan, East Azarbaijan, 
Tehran and Mazandaran provinces in 2015-2016. The subjects were selected using the simple 
random sampling method, and they completed the researcher-made questionnaires. 1785 
questionnaires were completed. The collected data were analyzed by SPSS 22 software through 
the one-sample t-test. 
Findings The mean score of clients ‘satisfaction with physicians’ performance, informativeness, 
specialty and skill, commitment, courtesy and respect, space and medical and non-medical 
equipment of the organization were 4.25±0.62, 4.19±0.72, 4.17±0.70, 4.13±0.67, 4.27±0.73 
and 4.24±0.74, respectively.
Conclusion From the viewpoint of the clients, the performance of physicians in the top 10 
provincial centers of the forensic medicine organization of the country is at a favorable level.
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   ۱۳۹۸، تابستان ۳، شماره ۲۵دوره                                                                                                                                                                                        ايران یمجله پزشكی قانون

 ۱۰رجوع از عملكرد پزشكان میزان رضایتمندی ارباب
  مركز استان برتر سازمان پزشكی قانونی كشور

  
  MD فروزش یمهد

  انر یکشور، تهران، ا یقانون یسازمان پزشک ،یقانون یپزشک قاتیتحقمرکز 
  MD عبدالرزاق برزگر

  انر یکشور، تهران، ا یقانون یسازمان پزشک ،یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق
  MD پاشایمسعود قاد

  انر یکشور، تهران، ا یقانون یسازمان پزشک ،یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق
  PhD یتابل دیحم

نور،  مایدانشگاه پ ،یاقتصاد و حسابدار  تیریدانشکده مد ،یدولت تیریگروه مد
  رانیتهران، ا

  PhDی ر یافالطون ام

  رانیکرمان، ا ،یواحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالم ت،یریدانشکده مد ت،یریگروه مد
  MDنازپرور  ریبش

  انر یکشور، تهران، ا یقانون یسازمان پزشک ،یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق
  MSc *زادهبینج هیحور

واحد تهران شمال، دانشگاه  ،یو علوم اجتماع تیریدانشکده مد ت،یریمدگروه 
  رانیتهران، ا ،یآزاد اسالم
  MD یاحمد شجاع

  رانیتهران، ا اهللا،هیدانشگاه بق ،یدانشکده پزشک ،یپزشکگروه چشم
  

  چکيده
شده توسط در نظام اداری و اجرایی كشور رضایت مردم از خدمات ارایه اهداف:
های اصلی سنجش كارآمدی در رشد عنوان یكی از شاخصهای دولتی بهدستگاه

شود. جلب رضایت مردم در ارتباط با دریافت خدمات از و توسعه نظام تلقی می
 گاه برایتكیه ترین سرمایه وسازمان موجبات افزایش اعتماد عمومی كه بزرگ

دلیل گسترش خدمات های اخیر بهسازد. در سالنظام اداری است را فراهم می
 حاضر پژوهش رجوع نیز افزایش یافته است. لذاپزشكی قانونی نیاز و توقع ارباب

 استان مركز ١٠ پزشكان عملكرد از رجوعارباب رضایتمندی میزان سنجش هدف با
  .شد انجام كشور قانونی پزشكی سازمان برتر

در بین  ۱۳۹۴-۹۵این تحقیق توصیفی به روش پیمایشی در سال  ها:ابزار و روش
های مركز استان برتر سازمان پزشكی قانونی شامل استان ۱۰رجوعانی که به ارباب

رضوی، كرمانشاه، كرمان، گیالن، شمالی، خراساناصفهان، فارس، خراسان
جعه کرده بودند، انجام شد. این افراد با روش شرقی، تهران و مازندران مراآذربایجان
یل ساخته را تکممحقق نامهگیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند و پرسشنمونه

های نامه تکمیل و ارسال شد. دادهپرسش ۱۷۸۵نمودند که در نهایت تعداد 
	SPSSافزار شده توسط نرمآوریجمع  Tو با استفاده از آزمون آماری  22
  ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نمونهتک
، ٢٥/٤±٦٢/٠رجوعان از عملکرد پزشکان میزان رضایت اربابمیانگین نمره ها: یافته

، ١٣/٤±٦٧/٠ ، تعهد١٧/٤±٧٠/٠ مهارت و ، تخصص١٩/٤±٧٢/٠رسانی نحوه اطالع
فضا و تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی سازمان و  ٢٧/٤±٧٣/٠ادب و احترام 

  به دست آمد. ٢٤/٤±٧٤/٠
مركز استان برتر سازمان  ۱۰رجوعان عملکرد پزشکان از دیدگاه ارباب گیری:نتیجه

	.در حد مطلوب است پزشكی قانونی كشور
  رجوع، پزشکی قانونیعملکرد، رضایتمندی، ارباب ها:كلیدواژه

  
  ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۱۶/۵/۱۳۹۸ تاريخ پذيرش:

  tnb.ac.ir‐omomi@iau‐ravabetنويسنده مسئول: *

  مقدمه
 تاس مهمی مباحث از یکی ،رجوعارباب رضایت و جلب تکریم بحث
 از موضوع این .است مطرح دولتی هایدستگاه در امروزه که

 کرمنا بنی و لقد"آیه  جایو در جای بوده ما دینی مهم هایآموزه
بر  مبنی اسالم الشانعظیم پیامبر به خداوند فرمان آدم" تا
 .ده استش دستور داده بر آن وجه نیکوترین به بندگان با گفتنسخن

 هکاست  اطهار و ائمه نبوی سیره همان تکریم بحث علمی مصادیق
  .اندشده آورده کّراتبه اسالمی متون در

دن ش، تغییرات سریع فناوری، جهانیمداری، افزایش رقابتمشتری
شدت تحت امروزی را بهو غیره مفاهیم جدیدی هستند كه جهان 

های توان با اندیشهای كه دیگر نمیگونه اند؛ بهتاثیر خود قرار داده
مشتری، شخصی حقیقی یا . [1]قدیمی در جهان رقابت یا زندگی كرد

منظور از . [2]کندحقوقی است که محصول یا خدمتی را دریافت می
طور و به ، مردم)، گروه کار، یا واحد اداریمشتری، شخص (مراجعان

جلب رضایت  .[3]ها هستندکلی گیرندگان خدمت از سازمان
، وفاق باعث افزایش اعتماد و وفاداری عمومی شهروندان و مراجعان

شود که در دنیای کنونی به ملی، مشارکت عمومی و اقتدار ملی می
های اصلی سنجش کارآمدی و توسعه نظام اداری و مانند شاخص

  .[4]شوندسیاسی محسوب می
رجوع از در عرصه رقابت جهانی بحث جلب رضایت و تكریم ارباب

قالب شعار و مزیتی برای سازمان خارج و به ضرورتی در دامنه 
"بایدها و نبایدها"ی سازمانی تبدیل شده است. در دنیای رقابتی 

رجوع به پایان رسیده است و موفقیت امروز عصر سلطه بر ارباب
جوع ر كارگیری اصول تكریم اربابایت و بهها در گرو جلب رضسازمان

هایی كه سبب افزایش رضایت رو ایجاد و استقرار نظام است. از این
شود در امر بهبود عملكرد از نیازهای اساسی رجوع میارباب
  .[5]هاستسازمان

شده یا ادراک ادراک مراجعان از عملکرد سازمان و خدمات دریافت
شان ایجاد یها و انتظارهاشدن خواستهمراجعان را که از برآورده

مندی سازمانی كه رضایت .[6]گویندمندی میرضایت ،شودمی
رجوع خود را از دست بدهد همچون سطل سوراخی است كه آب ارباب
طور مستمر در حال شود. در این حال سازمان بهوقفه خالی میآن بی

سب های مناكانیزمافول است. اگر سازمان بتواند با اتخاذ تمهیدات و م
دی آنان منرجوع جلوگیری كند، ثانیاً رضایتاوالً از بروز نارضایتی ارباب

اند توكشد كه سازمان میرا به حداكثر ممكن برساند، زمانی طول نمی
  .به سطح قابل قبولی از تعالی و بالندگی مد نظر خود نایل آید

در سنجش عملکرد سازمان، دیدگاه مشتری را  نورتونو  کاپالن
دانستن نیازها و  واترمنو  پیترز. اندترین دیدگاه دانستهمهم

های موفق بیان های سازمانهای مراجعان را از ویژگیخواسته
های مراجعان (نظرسنجی بررسی و ارزیابی نظریات و دیدگاه. [5]اندکرده

هایی از خدمات تعیین بخش از مراجعان)، راهی سریع و ارزان برای
  . [7]هستند که کیفیت آن نیاز به بهبود دارد

طرحی با عنوان سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه ارایه 
توسط  ١٣٨٨های اجرایی خراسان جنوبی در سال خدمات دستگاه
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ص ای خانامهوسیله پرسشاستانداری خراسان جنوبی ارایه شد كه به
ی طرح تكریم آماده شده بود انجام گرفت. در این كه توسط ستاد مركز 

نفر نظرخواهی  ٥٠طرح در اداره كل پزشكی قانونی خراسان جنوبی از 
 رضایت گیری(اندازه CSMشد که چهار محور آگاهی مراجعان با امتیاز 

 %٧٨٫٨٦ CSMاعتماد مراجعان با امتیاز  ،٤٥و رتبه  %٧٢٫٤٩مشتری) 
و رتبه  %٧٢٫٥١ CSMرجوع با امتیاز ، نحوه رفتار با ارباب٣٤و رتبه 
 ٤٦و رتبه  ٧١٫٨٥ CSM، و فضا و تجهیزات فیزیكی با امتیاز ٥٢
  .[8]بندی شدندرتبه

توسط استانداری خراسان جنوبی ارایه شد  ١٣٨٩همین طرح در سال 
نظرخواهی نفر  ٥٠و در اداره كل پزشكی قانونی خراسان جنوبی از 

ی رسانرجوع از كیفیت اطالعآمد که درصد رضایتمندی ارباب عملبه 
 دهنده، میزان رضایتمندی از متصدی انجام كار یا ارایه%٨١٫٦این مركز 

، میزان رضایتمندی مراجعان از وضعیت %٨٢خدمت در این مركز 
، میزان رضایتمندی %٨٢٫٤٠رسانی زمان مراجعه در این مركز اطالع
های مورد عمل در رسانی مدارك الزم و فرمجعان از وضعیت اطالعمرا

رسانی ، میزان رضایتمندی مراجعان از وضعیت اطالع%٨٢٫٨٠این مركز 
و ارزیابی سنجش اعتماد مراجعان  %٨٠مراحل انجام كار در این مركز 

بوده است. همچنین میزان رضایتمندی  %٨٣٫٤٧به این مركز 
، رعایت ادب و احترام %٨٤٫٢رجوع تار با اربابرجوع از نحوه رفارباب

 %٨١٫٦، دقت در انجام كار %٨٠، سرعت در انجام كار %٩٠٫٤در برخورد 
بوده است. میزان رضایتمندی از  %٨٤٫٤و تمایل به ارایه خدمت 

، پاكیزگی %٨٤٫٠٩شاخص امكانات محیطی و تجهیزات در این مركز 
رجوع برای استقرار ارباب ، محل مناسب%٩١٫٢و نظافت فضای اداری 

و  %٧٨٫٨، استقرار مناسب واحدهای اداری مرتبط با هم %٩١٫٢
بوده است. درصد معیار امكاناتی نظیر  %٧٤٫٨امكانات الزم 

های فتوكپی، آبسردكن و سایر تجهیزات رفاهی نیز در این مركز دستگاه
ه بسیار زیاد بوده است. ادار  %٢٢زیاد و  %٣٨متوسط،  %٣٢كم،  %٨

كل پزشكی قانونی خراسان جنوبی از نظر كیفیت ارایه خدمات 
را  ١٤و رتبه  %٨٣٫٢٣ CSMامتیاز  ١٣٨٩های اجرایی در سال دستگاه

  .[9]به دست آورد
نیز توسط استانداری خراسان جنوبی ارایه و  ١٣٩٠طرح مذکور در سال 

ه نفر نظرخواهی شد ک ٥٠در اداره كل پزشكی قانونی خراسان جنوبی از 
بندی اداره كل پزشكی قانونی بیرجند بر حسب چهار محور آگاهی رتبه

 CSMاعتماد مراجعان با امتیاز ، %٧٩٫٧٩ CSMمراجعان با امتیاز 
و فضا و  %٨٥ CSMرجوع با امتیاز ، نحوه رفتار با ارباب%٨٣٫٩٠

	.[10]بوده است ٢٨و رتبه  %٧٥٫٩٧ CSMتجهیزات فیزیكی با امتیاز 
 اب همراه و عدالت سالمت رسالت حفظ که قانونیسازمان پزشكی 

ر ه از بیش دارد، وظیفه دارد عهده بر مردم را نیازهای به پاسخگویی
و  اختهپرد نیازمند بیماران ویژهبه رجوعارباب تکریم به دیگر سازمان
 خود امور سرلوحه را در آنان هایخانواده رضایت بیماران و کسب
در این میان عملكرد پزشكان سازمان پزشكی قانونی در  .دهد قرار

رجوع از اهمیت بسزایی برخوردار است که انجام زمینه تكریم ارباب
رجوع از عملكرد میزان رضایتمندی ارباب این مهم نیازمند سنجش

 رضایتمندی میزان پزشكان است. لذا پژوهش حاضر با هدف سنجش

 پزشكی سازمان برتر مركز استان ۱۰ پزشكان عملكرد از رجوعارباب
  كشور انجام شد. قانونی

  

  هاابزار و روش
این تحقیق براساس طرح تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و 

مركز  ١٠در  ١٣٩٤-٩٥براساس هدف از نوع کاربردی است که در سال 
، های اصفهان، فارساستان برتر سازمان پزشكی قانونی شامل استان

رضوی، كرمانشاه، كرمان، گیالن، انشمالی، خراسخراسان
شرقی، تهران و مازندران انجام گرفت. جامعه آماری آذربایجان

به  ۱۳۹۵ماهه نخست سال در ششرجوعانی که پژوهش را ارباب
ل تشكیها مراجعه کرده بودند، سازمان پزشکی قانونی این استان
العه گیری تصادفی ساده وارد مطدادند. این افراد با روش نمونه

شدند. برای انتخاب گروه نمونه، با معاونت توسعه مدیریت و 
پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور هماهنگی به عمل آمد و 

مركز استان برتر ارسال شد که از  ١٠ها برای نامهپرسش
صورت بهنامه پرسش ١٧٨٥های ارسالی، در مجموع تعداد نامهپرسش

  تکمیل و ارسال شد. حضوری 
نامه آوری اطالعات از روش میدانی و از ابزار پرسشبرای جمع

آوری اطالعات اولیه به مجالت و منظور جمعاستفاده شد. به
های های علمی معتبر داخلی و خارجی مراجعه و نیز از سایتکتاب

های نامهعلمی برای ادبیات تحقیق استفاده شد و پرسش
بود، استخراج شد. ساخته تحقیق که در منابع موجود محقق
نامه مورد استفاده دارای دو بخش دموگرافیک و بخش اصلی پرسش

 رجوعان از عملکرداربابمیزان رضایت است که پنج عامل اصلی 
ادب و مهارت، تعهد،  و تخصص رسانی،پزشکان شامل نحوه اطالع

ا ر فضا و تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی سازمان و  پزشکان احترام
نامه فوق، از طیف لیکرت دهد. در پرسشقرار میمورد ارزیابی 

سئوال است.  ۲۵استفاده شده و شامل  ۵تا  ۱ای با نمرات گزینهپنج
منظور تعیین روایی محتوایی در اختیار نامه بهابتدا پرسش

متخصصان قرار گرفت و پس از اعمال اصالحات الزم و تایید آنان 
را شد که مقدار آلفای نفره اج۳۰صورت آزمایشی روی یک گروه به

به دست آمد. برای محاسبه ضریب پایایی  ۸۹۱/۰کرونباخ آن 
ریب کاررفته، از ضنامه با تاکید بر همسانی درونی سئواالت بهپرسش

به دست  ۹۶۶/۰آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ 
  آمد که بیانگر پایایی مطلوب ابزار پژوهش است.

ماندن اطالعات الحظات اخالقی شامل محرمانهدر انجام پژوهش م
دهندگان و امکان خروج از مطالعه در صورت عدم رضایت پاسخ
  ها رعایت شد.نمونه
و با استفاده از  22	SPSSافزار شده توسط نرمآوریهای جمعداده

  ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نمونهتک Tآزمون آماری 
  

  هایافته
رجوعان از عملکرد پزشکان سازمان میزان رضایت اربابمیانگین نمره 

به  ٢٥/٤±٦٢/٠مرکز استان برتر،  ١٠پزشکی قانونی کشور در مجموع 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  فروزش یمهد ۱۴۲
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برای میانگین فرضی جامعه عدد دست آمد که با توجه به این که 
رجوعان از عملکرد پزشکان ارباب، میزان رضایت در نظر گرفته شده ٣

در حد  مرکز استان برتر ١٠مجموع سازمان پزشکی قانونی کشور در 
  ).>٠٠١/٠p؛ t=٢١/٦٧(مطلوب بود 
رسانی پزشکان سازمان رجوعان از نحوه اطالعارباب میزان رضایت

به  ١٩/٤±٧٢/٠مرکز استان برتر  ١٠پزشکی قانونی کشور در مجموع 
 ٣برای میانگین فرضی جامعه عدد دست آمد. با توجه به این که 

رجوعان از عملکرد پزشکان اربابزان رضایت ، میدر نظر گرفته شده
در حد  مرکز استان برتر ١٠سازمان پزشکی قانونی کشور در مجموع 

). همچنین میزان رضایت از >٠٠١/٠p؛ t=٧٦/٦٦(مطلوب بود 
رسانی پزشکان سازمان پزشکی قانونی نحوه اطالعهای مربوط به گویه
  ).١ابی شد (جدول در حد زیاد ارزی رجوعاناز دیدگاه ارباب کشور

پزشکان سازمان  مهارت و تخصصرجوعان از ارباب میزان رضایت
به  ١٧/٤±٧٠/٠مرکز استان برتر  ١٠پزشکی قانونی کشور در مجموع 

برای میانگین فرضی جامعه عدد دست آمد که با توجه به این که 
رجوعان از عملکرد پزشکان ارباب، میزان رضایت در نظر گرفته شده ٣

در حد  مرکز استان برتر ١٠پزشکی قانونی کشور در مجموع  سازمان
های مربوط ). میزان رضایت از گویه>٠٠١/٠p؛ t=٩٠/٦١(مطلوب بود 

از  زنی پزشکان سازمان پزشکی قانونی کشور مهارت و تخصصبه 
  ).٢در حد زیاد ارزیابی شد (جدول  رجوعاندیدگاه ارباب
پزشکان سازمان پزشکی قانونی  تعهدرجوعان از ارباب میزان رضایت

به دست آمد که با  ١٣/٤±٦٧/٠مرکز استان برتر  ١٠کشور در مجموع 
در نظر گرفته  ٣برای میانگین فرضی جامعه عدد توجه به این که 

رجوعان از عملکرد پزشکان سازمان پزشکی ارباب، میزان رضایت شده
ب بود در حد مطلو مرکز استان برتر ١٠قانونی کشور در مجموع 

)٤٢/٦٢=t ٠٠١/٠؛p<تعهدهای مربوط به ). میزان رضایت از گویه 
در  عانرجواز دیدگاه اربابنیز  پزشکان سازمان پزشکی قانونی کشور

  ).٣حد زیاد ارزیابی شد (جدول 
رجوعان از ادب و احترام پزشکان سازمان پزشکی ارباب میزان رضایت

به دست  ٢٧/٤±٧٣/٠مرکز استان برتر  ١٠قانونی کشور در مجموع 
در  ٣برای میانگین فرضی جامعه عدد آمد که با توجه به این که 

رجوعان از عملکرد پزشکان ارباب، میزان رضایت نظر گرفته شده
در حد  مرکز استان برتر ١٠سازمان پزشکی قانونی کشور در مجموع 

). همچنین میزان رضایت از >٠٠١/٠p؛ t=٠٧/٦٨(مطلوب بود 
ادب و احترام پزشکان سازمان پزشکی قانونی ط به های مربوگویه
  ).٤در حد زیاد ارزیابی شد (جدول  رجوعاناز دیدگاه اربابنیز  کشور

رجوعان از فضا و تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی ارباب میزان رضایت
مرکز استان برتر  ١٠سازمان پزشکی قانونی کشور در مجموع 

ی برای میانگین فرضاین که به دست آمد که با توجه به  ٢٤/٤±٧٤/٠
رجوعان از ارباب، میزان رضایت در نظر گرفته شده ٣جامعه عدد 

مرکز  ١٠عملکرد پزشکان سازمان پزشکی قانونی کشور در مجموع 
). همچنین میزان >٠٠١/٠p؛ t=٥٥/٦٦(در حد مطلوب بود  استان برتر

 فضا و تجهیزات پزشکی و غیرپزشکیهای مربوط به رضایت از گویه
یاد در حد ز رجوعاناز دیدگاه اربابنیز  سازمان پزشکی قانونی کشور

  ).٥ارزیابی شد (جدول 
  

ای مربوط به ارزیابی نمونهتك Tو نتایج آزمون  میانگین آماری نمرات )١جدول 
رسانی پزشکان سازمان پزشکی رجوعان از نحوه اطالعمیزان رضایت اربابهای گویه

  مرکز استان برتر ١٠قانونی کشور در مجموع 
	tمقدار   نمرات  هاگویه

رسانی محل مراجعه برای انجام نحوه اطالع -۱
  کارشناسی توسط پزشک

۸۵/۰±۱۷/۴  ۲۳/۵۷  

بندی مراجعه توسط رسانی زماننحوه اطالع -۲
  پزشک

۸۱/۰±۱۷/۴  ۵۸/۵۹  

رسانی مدارک مورد نیاز توسط نحوه اطالع -۳
  پزشک

۸۲/۰±۲۰/۴  ۶۳/۶۰  

زمان انجام کار رسانی مدتاطالعنحوه  -۴
  توسط پزشک

۸۷/۰±۱۸/۴  ۸۴/۵۵  

رسانی مراحل انجام معاینات نحوه اطالع -۵
  پزشکی توسط پزشک

۸۵/۰±۲۰/۴  ۰۸/۵۸  

  >٠٠١/٠pها برای تمام گویه

  
ای مربوط به ارزیابی نمونهتك Tو نتایج آزمون  میانگین آماری نمرات )٢جدول 
پزشکان سازمان پزشکی  مهارت و تخصصرجوعان از میزان رضایت اربابهای گویه

  مرکز استان برتر ١٠قانونی کشور در مجموع 
	tمقدار   نمرات  هاگویه

  ۴۵/۵۷  ۲۳/۴±۸۸/۰  پزشك تخصص از رضایت میزان -۱
  ۵۴/۵۹  ۲۲/۴±۸۵/۰  پزشك تبحر و مهارت از رضایت میزان -۲
 توسط كار انجام در سرعت از رضایت میزان -۳

  پزشك
۸۳/۰±۲۷/۴  ۳۱/۶۱  

 توسط كار انجام در دقت از رضایت میزان -۴
  پزشك

۸۵/۰±۲۶/۴  ۸۸/۶۰  

 مقررات و قوانین از استفاده میزان -۵
  پزشك توسط وپاگیردست

۲۲/۱±۷۹/۳  ۶۳/۲۵  

  >٠٠١/٠pها برای تمام گویه

  
ای مربوط به ارزیابی نمونهتك Tو نتایج آزمون  میانگین آماری نمرات )٣جدول 
پزشکان سازمان پزشکی قانونی  تعهدرجوعان از میزان رضایت اربابهای گویه

  مرکز استان برتر ١٠کشور در مجموع 
	tمقدار   نمرات  هاگویه

  ۰۲/۶۱  ۲۵/۴±۸۴/۰  پزشك پذیریمسئولیت حس از رضایت میزان -۱
 مقررات و قوانین رعایت از رضایت میزان -۲

  پزشك توسط
۷۹/۰±۲۸/۴  ۳۵/۶۶  

 مساوات و عدالت رعایت از رضایت میزان -۳
  پزشك توسط

۸۳/۰±۲۵/۴  ۹۱/۶۱  

 خدمت ارایه به مثبت تمایل از رضایت میزان -۴
  پزشك توسط

۸۱/۰±۲۶/۴  ۸۲/۶۳  

 كامل و موقعبه حضور از رضایت میزان -۵
  خدمت محل در پزشك

۸۱/۰±۲۷/۴  ۹۹/۶۳  

 صورت در جانشین حضور از رضایت میزان -۶
  اصلی متصدی حضور عدم

۸۶/۰±۱۴/۴  ۹۰/۵۲  

 توصیه و سفارش به توسل از رضایت میزان -۷
  پزشك توسط كار انجام برای

۲۱/۱±۷۹/۳  ۶۷/۲۵  

 امانج برای توصیه و سفارش موثربودن میزان -۸
  پزشك توسط كار

۲۳/۱±۷۶/۳  ۵۸/۲۴  

  >٠٠١/٠pها برای تمام گویه
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ای مربوط به ارزیابی نمونهتك Tو نتایج آزمون  میانگین آماری نمرات )٤جدول 
پزشکان سازمان پزشکی  احترام و ادبرجوعان از میزان رضایت اربابهای گویه

  مرکز استان برتر ١٠قانونی کشور در مجموع 
	tمقدار   نمرات  هاگویه

  ۱۵/۵۷  ۲۲/۴±۸۸/۰  پزشك پاسخگوبودن از رضایت میزان -۱
 كاری انضباط و نظم رعایت از رضایت میزان -۲

  پزشك
۷۹/۰±۳۰/۴  ۹۸/۶۷  

  ۷۱/۶۲  ۲۵/۴±۸۲/۰  پزشك سوی از پاسخ به اعتماد میزان -۳
 صورت در شكایت به پاسخ از رضایت میزان -۴

  پزشك توسط مشكل ایجاد
۸۶/۰±۱۷/۴  ۲۸/۵۴  

 از احترام و ادب رعایت از رضایت میزان -۵
  پزشك سوی

۸۱/۰±۳۷/۴  ۶۶/۶۹  

  >٠٠١/٠pها برای تمام گویه

  
ای مربوط به ارزیابی نمونهتك Tو نتایج آزمون  میانگین آماری نمرات )٥جدول 
 غیرپزشکی و پزشکی تجهیزات و فضارجوعان از میزان رضایت اربابهای گویه

  مرکز استان برتر ١٠سازمان پزشکی قانونی کشور در مجموع 
	tمقدار   نمرات  هاگویه

 كار محیط پاكیزگی و مرتب از رضایت میزان -۱
  پزشك

۷۹/۰±۲۹/۴  ۶۴/۶۷  

 تجهیزات و وسایل از استفاده از رضایت میزان -۲
  پزشك توسط غیرپزشكی و پزشكی

۸۵/۰±۱۸/۴  ۹۷/۵۵  

  >٠٠١/٠pها برای تمام گویه

  
  بحث 

 از رجوعارباب رضایتمندی میزان پژوهش حاضر با هدف سنجش
ر كشو قانونی پزشكی سازمان برتر مركز استان ١٠ پزشكان عملكرد

رجوعان از دیدگاه اربابآمده، دستانجام شد. براساس نتایج به
ر د مركز استان برتر سازمان پزشكی قانونی كشور ۱۰عملکرد پزشکان 

	ارزیابی شد.حد مطلوب 
با عنوان مقایسه محتوای طرح  فرمحمودیو  قرمیس لطیفیدر تحقیق 

مداری، برای جذب و جلب تكریم در مقایسه با اصول و مبانی مشتری
های امروزی، نقاط ضعف و قوت طرح رضایت مشتریان توسط سازمان

های دولتی و كلیه موسساتی كه به نحوی از بودجه تكریم در سازمان
كنند، بررسی شده است كه نتیجه آن "بازنگری عمومی استفاده می

مات خدمنظور ارتقای كیفیت ارایه اصالح و مهندسی مجدد فرآیندها به
رسانی شفاف و حداكثر امكان جلب رضایت رجوع توام با اطالعبه ارباب
  .[11]آنها" است

با عنوان میزان تحقق  عسكریو  زارعی محمودآبادیدر تحقیق 
های تحت پوشش رجوع در بیمارستاناهداف طرح تكریم ارباب

، همه ١٣٨٧دانشگاه علوم پزشكی شهیدصدوقی یزد در سال 
رجوع مورد گانه طرح تكریم اربابهای مربوط به برنامه دهفعالیت

بررسی قرار گرفت. طبق نتایج، برنامه آموزش كاركنان ضعیف برآورد 
بود. برگزاری جلسات توجیهی  %٣٣آمده از آن دستبه شد و امتیاز

ویژه مدیران از كمترین حد مطلوبیت برخوردار بود كه دلیل آن را 
های گوناگون عنوان كرد. اما توان درگیری زیاد مدیران در زمینهمی

از بیشترین امتیاز برخوردار بود.  %٨١نحوه رفتار با مردم با امتیاز 

رسانی از ضعیف، اطالع %٣٩سازی با امتیاز برنامه شفاف و مستند
ضعیف، تدوین منشور اخالقی  %٤٣نحوه ارایه خدمات با امتیاز 

متوسط و برنامه نظرسنجی از مراجعان با  %٧١سازمان با امتیاز 
  .[12]متوسط ارزیابی شد %٦١امتیاز 

و همکاران با هدف ارزیابی نحوه اجرای طرح  مهرابیاندر پژوهش 
، ١٣٨٣های آموزشی رشت در سال رجوع در بیمارستانتكریم ارباب

 %٣/٤٣ها میانگین امتیازهای آموزش كاركنان در این بیمارستان
سازی و مستندسازی نحوه ارایه بود كه در حیطه برنامه شفاف

رسانی از نحوه ارایه ، در حیطه اطالع%٦٠رجوع خدمات به ارباب
شور اخالقی سازمان ، در حیطه تدوین من%٣/٦٨خدمات به مردم 
بینی فضا و امكانات مناسب ، در حیطه پیش%١٠٠در ارتباط با مردم 

های ارایه خدمات به مردم ، در برنامه بهبود و اصالح روش%٣/٩٣
، در حیطه نظارت و %٦/٧٦، در برنامه نظرسنجی از مراجعان %٤/٧٣

، در برنامه تشویق و تقدیر مدیران و كاركنان موفق %٦٠بازرسی 
بوده است. میانگین  %٥٥و در حیطه نحوه رفتار با مردم  %٣/٥٣

رجوع در كل امتیازات حاصل از ارزیابی طرح تكریم ارباب
بود كه بیمارستان  %٣٤/٦٨های آموزشی رشت بیمارستان

به ترتیب  %٦٦/٥٢با  (س)و بیمارستان الزهرا %٤٩/٨٣دكترحشمت با 
  .13][بیشترین و كمترین امتیاز را كسب كردند

ه های وابسته برجوع در بیمارستاندر پژوهش ارزیابی تکریم ارباب
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، براساس محورهای مورد ارزیابی 
بهترین سطح کسب امتیاز به ترتیب مربوط به محور رعایت ادب با 

بود و محور  %۶/۶۷رسانی با و احترام کارکنان و محور اطالع ۴/۶۸%
در سطح متوسط و محور فضا و تجهیزات با سنجش اعتماد مردم 

  .[14]در سطح پایین گزارش شد ۱/۶۰%
 در مشابه کافی وجود تحقیقات عدم ،های این مطالعهاز محدودیت

در  کافی شناخت و آگاهی وابسته، عدم هایسازمان و مراکز سطح
 توسط نامهپرسش تکمیل رجوعان و عدمارباب بین در زمینه اين
  بود. آماری جامعه کلیه

در پایان، پیگیری مستمر و نظارت مسئوالن، باالبردن سطح انگیزش 
ها و موازین علمی و در پزشكان، بازنگری و اصالح دستورالعمل

كارگیری و انتصاب عملی، آموزش و بازآموزی اصولی پزشكان، به
افراد شایسته خدمت، ایجاد فرهنگ مناسب سازمانی خدمت به 

نیروی كارآمد و اثربخش در جهت تكریم  رجوع و تربیتارباب
  شود.رجوع پیشنهاد میارباب

  

  گیرینتیجه
مركز استان برتر سازمان  ۱۰رجوعان عملکرد پزشکان از دیدگاه ارباب

	.در حد مطلوب است پزشكی قانونی كشور
  

این پژوهش در قالب یک طرح تحقیقاتی و با  تشکر و قدردانی:
حمایت معاونت محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی 

مركز استان برتر كشور صورت گرفته است. بدین وسیله  ۱۰قانونی و 
از همکاری صمیمانه معاونت محترم و كلیه پزشكان و همكارانی 
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تحقیق ما را آوری اطالعات همکاری نموده و در این که در جمع
  شود.یاری کردند سپاسگزاری می

 طرح، انجام زمان پژوهش در دفتر اعالم بر بنا تاییدیه اخالقی:
  است. نبوده الزم اخالقی تاییدیه

  ندارد. وجود منافعی تعارض تعارض منافع:
(نویسنده اول)، نگارنده فروزش  مهدیسهم نویسندگان: 

برزگر (نویسنده دوم)،  )؛ عبدالرزاق%١٥مقدمه/نگارنده بحث (
(نویسنده سوم)، پاشا قادی مسعود)؛ %١٠پژوهشگر کمکی (

(نویسنده چهارم)، تابلی  حمید)؛ %١٥شناس/تحلیلگر آماری (روش
(نویسنده پنجم)، پژوهشگر  امیری افالطون)؛ %١٠پژوهشگر کمکی (

، پژوهشگر کمکی )ششم نویسنده()؛ احمدشجاعی %١٠کمکی (
 حوریه)؛ %١٠(نویسنده هفتم)، پژوهشگر کمکی (ر نازپرو بشير)؛ %١٠(

   )%٢٠(نویسنده هشتم)، پژوهشگر اصلی (زاده نجیب
صورت شخصی تامین شده منابع مالی این پژوهش، به منابع مالی:

  است.
  

	منابع
1‐	 Hax	 AC,	 Majluf	 NS.	 Strategy	 concept	 and	 process:	 a	
pragmatic	 approach.	 2nd	 Edition.	 Boston:	 Prentice	 Hall;	
1995.	
2‐	Kazemi	SAA.	Public	policy	and	political	management.	1st	
Edition.	Tehran:	Islamic	Culture	Publication	Office;	2000.	
[Persian]	
3‐	Rahnavard	F.	Empowering	employees,	a	step	towards	
customer	orientation.	Process	Dev	Manag.	2003;17(1):28‐
37.	[Persian]	
4‐	Khayatzadeh	Mahani	A.	Customer	satisfaction.	J	Tadbir.	
2004;14(141):75‐7.	[Persian]	
5‐	 Kord	 Naeej	 A,	 Delkhah	 J.	 Customer	 orientation	 and	
customer	satisfaction	measurement	patterns.	Process	Dev	
Manag.	2004;6(22):81‐9.	[Persian]	
6‐	Treasury	Board	of	Canada	a	Secretariat.	Quality	

Services‐	 Guide	 II‐	 Measuring	 Client	 Satisfaction	
[Internet].	Canada:	Treasury	Board	of	Canada	Secretariat;	
1996	 [cited	 2017	 Feb	 20].	 Available	 from:	
https://www.tbssct.gc.ca/Pubs_pol/opepubs/TB_O/2QG‐
eng.asp	
7‐	 Williams	 T,	 Schutt‐Aine	 J,	 Cuca	 Y.	 measuring	 family	
planning	 service	 quality	 through	 client	 satisfaction	 exit	
interviews.	Int	Fam	Plann	Perspect.	2000;26(2):63‐71.	
8‐	Governorship	of	South	Khorasan.	Assessment	of	clients’	
satisfaction	 with	 quality	 of	 service	 provision	 of	 South	
Khorasan	 executive	 services	 [Internet].	 Birjand:	
Governorship	 of	 South	 Khorasan;	 2009	 [cited	 2017	 Feb	
20].	 Available	 from:	 https://www.sko.ir/index.aspx.	
[Persian]	
9‐	Governorship	of	South	Khorasan.	Assessment	of	clients’	
satisfaction	 with	 quality	 of	 service	 provision	 of	 South	
Khorasan	 executive	 services	 [Internet].	 Birjand:	
Governorship	 of	 South	 Khorasan;	 2010	 [cited	 2017	 Feb	
20].	 Available	 from:	 https://www.sko.ir/index.aspx.	
[Persian]	
10‐	 Governorship	 of	 South	 Khorasan.	 Assessment	 of	
clients’	 satisfaction	 with	 quality	 of	 service	 provision	 of	
South	 Khorasan	 executive	 services	 [Internet].	 Birjand:	
Governorship	 of	 South	 Khorasan;	 2011	 [cited	 2017	 Feb	
20].	 Available	 from:	 https://www.sko.ir/index.aspx.	
[Persian]	
11‐	Latifi	Qarmish	K,	Mahmoodifar	Y.	A	comparative	study	
between	content	of	honoring	program	and	concepts	and	
principles	 of	 consumer	 orienting.	 J	 Health	 Adm.	
2007;9(26):7‐14.	[Persian]	
12‐	 Zarei	 Mahmoodabadi	 Z,	 Asqari	 R.	 Investigating	 the	
client	 tribute	 plan	 in	 hospitals	 related	 to	 Yazd	 Shahid	
Sadughi	University	of	Medical	 Sciences	 in	2008.	Toloo‐e	
Behdasht.	2008;7(1‐2):43‐51.	[Persian]	
13‐	Mehrabian	F,	Nasiripour	AA,	Tabibi	SJ.	Client	tribute	
plan	 in	 Rasht	 teaching	 hospitals.	 J	 Guilan	Univ	Med	 Sci.	
2006;15(57):82‐91.	[Persian]	
14‐	 Abbasi	 A,	 Yazdani	 N,	 Bahadori	 MK.	 A	 report	 of	
respecting	 patients	 program	 in	 Golestan	 University	 of	
Medical	Sciences.	Med	Ethics	Hist	Med.	2008;1(4):63‐74.	
[Persian]	


	1148
	1148-txt

