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 خالصه 

رضایتمندي بیمار سنجش مهمي براي کیفیت خدمات بهداشتي درماني است زیرا اطالعات مهمي  مقدمه:

راجع به انتظارات بیماران و میزان برآوردن آنها را فراهم میكند. عدم شناسایي انتظارات بیماران میتواند منجر 

کاهش پذیرش درمان و استفاده نامناسب از امكانات و منابع بهداشتي  ،به نارضایتي از مراقبت ارائه شده

 پزشک مطلوب بود. یژگیهايدر مورد و یماراننگرش ب يبررس، هدف پژوهش حاضر شود.

مراجعه کننده هاي يو همراه یماراننفر از ب 400 يبر رو 1396در سال  يمطالعه مقطع ینا روش کار:

پرسشنامه ، اخالق کمیته تأیید پس از انجام گرفت. و دکتر شیخ رضا)ع( قائم)عج( و امام يبه مرکز درمان

 ياطالعات و و....( يظاهر یژگیهايو، جنس، )سنیک دموگراف یژگیهايو ینهزم سواالت در يحاو يا

 يمحل طبابت و نحوه دسترس یزیكيف یطارتباط با شرا در ینهمچن پزشک و يارتباطهاي درمورد مهارت

 یتشده است. درنها تأیید يآن توسط کارشناس آموزش پزشك یایيو پا یيد که رواش یدهبه پزشک پرس

 استفاده شد. SPSS ياز نرم افزار آمار یجنتا يجهت بررس

صرف وقت جهت ، در پاسخ به پرسشنامه ویژگي ها پزشک مطلوب از نظر بیماران و همراهي ها نتایج:

مسن  یاز را دریافت کرد.امت بیشترین (0/4 ± 92/0)کامل آنها ي معاینه و ( 8/3 ±88/0)یمارانب یزیتو

 شخصي مطب داشتن و( 8/2 ± 87/0)مطب  شلوغي و( 1/2 ± 6/0) بودن آقا، (1/3 ±8/0) تر بودن

 83/0) بودن يجد و اخمو، (2/2 ± 86/0)کرده یشظاهر آرا، دوم ي درجه در پزشک (7/2 ± 89/0)

، (5/2 ± 85/0) یمارانب یگانرا ویزیت، (4/2 ± 14/1)مهم داشتنهاي و پست يادارهاي سمت، (1/2 ±

 یکش یاربسهاي مطب یا (2/2± 01/1) شهر يباالهاي ب در محلهمط ، (4/2 ± 99/0)ینترنتيا دهي نوبت

 شب کار بودن شیفت و( 0/2 ± 84/0)گران  و يخارج يداروها یزتجو نیز و( 3/2 ± 86/0)و مجلل 

 کمترین(8/1 ± 77/0) بودن ثروتمند و (7/1 ± 86/0) بودن يو مذهب امتیاز نصف از کمتر( 0/2 ± 76/0)

 کردند. یافترا در یازاتامت

شان از وي باعث مطلوب شدن یک پزشک از نگاه بیماران و رضایت مندي آنچه نتیجه گیری:

 صرف وقت جهت ویزیت و معاینه بیمار و اهمیت به مشكالت وي و تالش جهت رفع آنهاست.، شودمي

 روابط پزشک و بیمار، رضایت بیمار، پزشكانکلیدی: کلمات 

https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=208690&_au=%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7++%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/article_18926.html#aff1
https://mjms.mums.ac.ir/article_18926.html#aff1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=15696&_au=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4++%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D9%81%D8%B1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=15696&_au=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4++%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D9%81%D8%B1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=15696&_au=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4++%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D9%81%D8%B1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=155801&_au=%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7++%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=155801&_au=%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7++%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=155801&_au=%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7++%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=97970&_au=%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7++%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=97970&_au=%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7++%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=97970&_au=%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7++%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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مقدمه

پزشكي حرفه پر مسئولیت و ارزشمندي است و پزشكان یكـي از 

هاي سـنگیني را بزرگترین خدمتگزاران بشریت بوده و مسئولیت

بر دوش دارند. پزشک داراي آن چنان سعادت و جایگاهي 

اسـت نامیـده  اسـت که به اسم شریف محیي که از اسماء الهـي

فوس میكند نشـده است و انساني است که با درمان بیماران احیاي 

و به پیكر جامعه روح حیات و بقا میدهد و به تعبیـر قـرآن کـریم 

در پندنامه اهـوازي . (2, 1)ها را زنده کرده است گویا همه انسان

ت: پزشـک بایـد پـاك و بـا کـیش و خداپرست و آمـده اسـ

طبیب باید که  : زبان و نیكو روش باشـد. نظـامي مـیگویـد خوش

باید که رقیق . نیكو اعتقاد بوده و امر و نهي شرع را معظـم دارد

 .حكیمالنفس و وحید الحدس باشد، الخلق

هاي به سازمان 1950است که از سال ميمفهو رضایتمندي

ارد گردید.در آن زمان جامعه شناساني مثل پیرسون و درماني و

سزار تحقیقاتي به عمل آوردند و دریافتند که رضایتمندي بیماران 

توافق براي درمان و تعهد در ، عامل: ادامه مراجعات بعدي 3با 

 & Domingارتباط مستقیم دارد.طبق تئوري ، مصرف داروها

jeram  را مكرر جمع آوري سازمان ها باید نظرات مشتریان خود

. (3)الزم جهت ارتقا سازمان ارائه گردد هاي کنند تا برنامه

هنگاهي که بیمار براي دریافت خدمات به یک مطب مراجعه 

که طبق آنها رفتار و ، ذهن خود دارد ارزش هایي در، کندمي

ساختار فضاي فیزیكي و تجهیزات را ارزیابي ، پوشش کارکنان

نماید. این امر نیز با توجه مينموده و میزان رضایت خود را اعالم 

اجتماعي و اقتصادي جوامع مختلف براي هر ، به شرایط فرهنگي

یت ها مطب متفاوت است. بنابراین رضایتمندي مالك تمام فعال

 .(4)باشد ميو برنامه ریزي ها 

امروزه تحقیق پیرامون رضایت بیماران از خدمات ارائه شده 

زیرا هدف تیم درماني ارائه خدمات ، طرفداران زیادي دارد

 .(5)باشد ميتامین نیاز مراجعین و جلب رضایت آنان ، مناسب

باور او به ، یک پزشک خوبهاي یكي از اساسي ترین ویژگي

وجود قدرتي برتر است که همه را تحت نظر دارد. این اعتقاد 

شود هر کسي در انجام وظیفه خود به بهترین نحو ميباعث 

و حرف  .بكوشد و پزشكان متعهد نیز از این قاعده مستثني نیستند

 ، آرایدميكمت علم را به زیور ح، آخر اینكه پزشک متعهد

انصاف را زینت بخش ، سازدمياجدیت همراه بشفقت را 

رفتارش نموده و با یاري جستن از قدرت برتر آفرینش به طبابت 

د. امروزه باگسترش روزافزون تعداد پزشكان و همچنین پردازمي

افزایش اگاهي وافزایش قدرت انتخاب بیماران همیشه مسائلي 

مطرح بوده است. در بررسي  پیرامون انتخاب پزشک مطلوب

چون جوان بودن پزشک ، میداني به عمل امده همواره مواردي

سهولت ، شلوغ بودن محیط مطب، )نشاندهنده تجربه ناکافي(

وضعیت و امكانات مالي ، توصیه اطرافیان، نوبت گیري ازپزشک

هاي طرز برخورد و مهارت، شرایط ظاهري مطب، پزشک

بیمار و.... همگي ازجمله مواردي ارتباطي پزشک دربرخورد با 

بوده که درجلب رضایت بیماران و افزایش مراجعه آنها به مطب 

پزشكان موثر بوده است. از انجا که مطب ها وکلینیک ها یكي 

از اولین نقاطي هستند که بیماران جهت خدمات پزشكي به آنجا 

ي نحوه ارائه خدمات وتعامل با بیمار نقش بسزای، کنندميمراجعه 

 .(8-6)در برداشت کلي بیمار از پزشک دارد

در زمینه ارزیابي ، مطالعات متعددي در ایران، پیش از این

خدمات درماني انجام شده  يئهرضایتمندي بیماران از نحوه ارا

ثر أصفتي چند بعدي و مت، است. اما از آنجا که رضایت بیماران

اقتصادي و ، اجتماعي، فرهنگي، متعدد فردياي امل زمینهاز عو

مذهبي بیماران است یافته هاي بسیار متفاوتي را به دنبال داشته 

به نظر مي رسد به منظور دستیابي به دیدگاه ، است؛ بدین ترتیب

انجام ، بیماران در مورد نحوه ارایه خدمات درماني در ایران

 یابد.مي تر ضرورتمطالعاتي در سطح وسیع

فاکتورهایي ازجمله شلوغ  تأثیرمطالعه حاضر با هدف بررسي 

وضعیت و  ، سهولت نوبت گیري ازپزشک، بودن محیط مطب

طرز برخورد و ، شرایط ظاهري مطب، امكانات مالي پزشک
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در رضایتمندي ، ارتباطي پزشک دربرخورد با بیمارهاي مهارت

 ست.بیماران مراجعه کننده به مطب صورت گرفته ا

 

 روش کار

وي پرسشنامه اي حا، کمیته اخالق تأییددراین مطالعه پس از 

، جنس، هاي دموگرافیک )سنسواالت در زمینه ویژگي

هاي هاي ظاهري و....( و اطالعاتي درمورد مهارتویژگي

ارتباطي پزشک و همچنین درارتباط با شرایط فیزیكي محل 

یایي ه روایي و پاطبابت و نحوه دسترسي به پزشک پرسیده شد. ک

 د.قرار گرفته بو تأییدآن توسط کارشناس آموزش پزشكي مورد 

راکز مراجعه کننده به مهاي مطالعه بر روي بیماران و همراهي 

س از امام رضا)ع( و دکتر شیخ انجام گرفت.پ، درماني قائم)عج(

شرح اهداف مطالعه و شرایط شرکت در آن از شرکت کنندگان 

ده پرسش نامه ي تهیه شده را با دقت پر کرشد تا ميدرخواست 

 و به مجري طرح تحویل دهند.

جهت تعیین حجم نمونه براي مطالعات توصیفي بر اساس 

 400کیفي از فرمول زیر استفاده شد و حجم نمونه هاي ویژگي

 بیمار تعیین شد. 

 
 (𝑍1−𝑎/2)2 𝑃 (1− 𝑝)

d2 N = 

 

  = N حجم نمونه

 = 𝑍1−𝑎/2    1,96مبتني بر جدول  رمالشاخص توزیع ن

ر تخمیني ازنسبت افراد جامعه است که داراي ویژگي مورد نظ

 P=5/0 باشندمي

 = d مقدار اشتباه مورد قبول در براورد نسبت جامعه است

0.05 
(1.96)(1.96)∗(0.5)(0.5)

0.05∗0.05
 N =  

 N =384و   

کمک  شد و با SPSSافزار  نتایج حاصل از پرسش نامه ها وارد نرم  

 متخصص آمار آنالیز گردید.

 

 نتایج

ز این نفر بود که ا 400تعداد کل افراد شرکت کننده در مطالعه 

پاسخ  از 6%  دادند.ميرا خانم ها تشكیل  55مرد و % 45تعداد % 

، فوق دیپلم 18%، ترگویان میزان تحصیالت دیپلم و پایین

 .(1التر بودند. )جدول فوق لیسانس و با24%، لیسانس%52

 

اطالعات دموگرافیک پاسخ دهندگان به  .1جدول 

 پزشک مطلوبهاي پرسشنامه ویژگي

 گروه مورد کل 

 جنس
) 220 مرد %45 ) 

 (%55) 180 زن

 تحصیالت

) 24 دیپلم %6 ) 

) 72 فوق لیسانس %18 ) 

) 208 لیسانس %52 ) 

) 96 فوق لیسانس %24 ) 

 سن

سال و  30

 کمتر
192 ( %48 ) 

 40الي  31

 سال
92 ( %23 ) 

 50الي  41

 سال
52 ( %13 ) 

سال 50باالي   32( %8 ) 

 

و در بازه  8/34 + 10,4  میانگین سني شرکت کنندگان در طرح

سال و پایین  30از شرکت کنندگان  %48باشد.ميسال  61تا  20

 50باالي  %8سال و  50تا  40بین  %13، سال 40تا  30بین  %23، تر

 .(1شتند. )جدول سال دا

رد پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش سواالتي را در مو

رفتار ، نحوه طبابت پزشک، ظاهريهاي ویژگي، جنسیت

ي تجویز شده و وضعیت اجتماعهاي نوع دارو، پزشک با بیمار

و اقتصادي پزشک که از دیدگاه بیماران مطلوب است مطرح 

 2 ي بیماران در جدولسواالت مذکور و نحوه امتیاز ده؛ کرد

 آمده است.
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 هاپر شده توسط بیماران و همراهي، پزشک مطلوبهاي حاصل از پرسشنامه ي ویژگيهاي یافته .2جدول

یافته حاصل از پرسشنامههاي   
 

و  میانگین

 انحراف معیار

پنج نمره از  

 
P-Value 

 سوال
شدیدا 

 مخالف تا حدي موافق موافق

شدیدا 

 مخالف

 مقایسه با

 جنسیت

مقایسه با میزان 

 تحصیالت

. سن 1سوال 

 پزشک
3 34 43 

18 2 1/3 ± 8/0  031/0  
115/0  

. جنسیت 2سوال

 پزشک
1 26 25 

34 14 6/2 ± 1/0  001/0  
045/0  

. وضعیت 3سوال 

 ظاهري
3 6 19 

54 18 2/2 ± 86/0  026/0  
321/0  

. مذهب4سوال   4 0 4 52 40 7/1 ± 86/0  006/0  001/0  

. شلوغي 5سوال 

 مطب
2 19 45 

28 6 8/2 ± 87/0  001/0  
404/0  

. هزینه 6سوال 

 ویزیت
0 10 22 

41 27 1/2 ± 93/0  001/0  
001/0  

. اخالق7سوال   1 6 17 55 21 1/2 ± 83/0  001/0  001/0  

. میزان 8سوال 

 ثروت
0 3 13 

47 37 8/1 ± 77/0  006/0  
001/0  

. سمت 9سوال 

 دولتي
5 10 37 

21 27 4/2 ± 14/1  001/0  
001/0  

. صرف 01سوال 

زمان جهت 

 ویزیت

20 52 22 

3 3 8/3 ± 88/0  001/0  

001/0  

. معاینه 11سوال 

 بیمار
35 42 17 

4 2 0/4 ± 92/0  001/0  
001/0  

داشتن  .12 سوال

 مطب شخصي
2 18 38 

36 6 7/2 ± 89/0  001/0  
017/0  

. ویزیت 13سوال 

 رایگان
3 11 32 

50 4 5/2 ± 85/0  001/0  
005/0  

. محل 14سوال 

 کار
9 30 30 

30 1 1/3 ± 99/0  001/0  
085/0  

. نحوه 15سوال 

 نوبت گیري
3 14 17 

52 14 4/2 ± 99/0  026/0  
321/0  
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. شیفت 16سوال 

 کاري
2 0 18 

58 22 0/2 ± 76/0  001/0  
001/0  

. موقعیت 17سوال 

 مطب
5 4 21 

46 24 2/2 ±  01/1  

 

001/0  
001/0  

. 18سوال 

 امكانات رفاهي
3 21 26 

37 12 6/2 ±  04/1  001/0  
102/0  

. 19سوال 

وضعیت ظاهري 

 مطب

1 9 24 

52 14 3/2 ± 86/0  001/0  

001/0  

. نوع 20سوال 

 داروهاي تجویزي
2 2 21 

51 24 0/2 ± 84/0  

 

001/0  
001/0  

. میزان 21سوال 

 دلسوزي
0 16 33 

40 11 5/2 ± 89/0  

 

001/0  
002/0  

از دیدگاه بیماران پنج ویژگي نخست تعیین کننده پزشک 

اهمیت شامل انجام معاینه کامل با امتیاز مطلوب به ترتیب 

صرف وقت بیشتر جهت معاینه با امتیاز  ، 0/4 ±92/0میانگین

،  1/3 ±8/0مسن بودن با امتیاز میانگین ،  8/3 ± 88/0میانگین

و شلوغ بودن   1/3 ± 99/0مطب دار بودن با امتیاز میانگین

 بود در حالیكه کمترین 8/2± 87/0مطب با امتیاز میانگین

حائز اهمیت شامل ظاهر مذهبي و ثروتمند بودن هاي ویژگي

 امتیاز کسب کردند. 5از  2پزشک بود که امتیاز کمتر از 

 

 بحث

به دست آمده و میانگین امتیازات کسب هاي با توجه به یافته

شده در مشخصات دموگرامیک پزشكان و کلینیک ها به این 

خاب یک پزشک به براي بیماران در انت آنچهنتیجه رسیدیم که 

برخورد با بیمار ، عنوان پزشک مطلوب و نمونه در اولویت است

در ویزیت و صرف وقت الزم جهت ویزیت بیمار و معاینه 

در درجه دوم به عنوان صفت مطلوب  آنچهباشد. ميکامل وي 

اقا ، مسن تر بودن، جهت پزشكان از سوي بیماران انتخاب شد

فراد کمتري با این ویژگي بودن و شلوغي مطب پزشک بود و ا

ماهر بودن یک پزشک مخالف بودند هاي ها به عنوان ویژگي

 دادند.ميهرچند که موافقان قطعي نیز درصد باالیي را تشكیل ن

، از شرکت کنندگان ظاهر آرایش کردهميهمچنین کمتر از نی

، مهم داشتنهاي اداري و پستهاي سمت، اخمو و جدي بودن

هاي مطب در محله، نوبت دهي اینترنتي، رانویزیت رایگان بیما

بسیار شیک و مجلل و نیز تجویز هاي باالي شهر یا مطب

داروهاي خارجي و گران را ویژگي پزشک مناسب جهت 

دانستند. در نهایت با توجه به امتیازهاي پایین ميدرمان خود 

کسب شده در موارد مذهبي بودن و ثروتمند بودن به این نتیجه 

که این موارد جهت جلب رضایت بیمار کمترین رسیدیم 

ارزش را دارد و به عنوان یک ویژگي برجسته جهت انتخاب 

 شود.ميپزشک توسط بیماران مطرح ن

هــاي  در یـک مطالعــة مــروري سیســتماتیک در مطالعــه

هاي پزشک از نظر بیماران  ها و ویژگي مختلــف روي اولویت

کارآیي و ، %86اران انسانیت در از دید بیم مهمترین ویژگـي

 %63دخالت دادن بیمار در تصمیم گیري در  % 64در  دقت

. در مطالعه پازارگادي و همكارانش (9)موارد بوده است 

مشخص گردید که رضایتمندي مددجو به عنوان مهمترین 

. مطالعه (10)باشد ميشاخص کیفیت خدمات مراقبتي مطرح 
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انصاري و همكارانش نیز در دانشگاه ایران نشان داد که سنجش 

یماران بایستي به عنوان یک طرح ملي جهت یافتن رضایتمندي ب

از سوي دیگر  ، موجود مورد استفاده قرار گیردهاي چالش

معنوي رعایت اخالق هاي سنجش رضایتمندي یكي از شاخص

. مطالعه جوالیي (11)باشد ميو اخالق حرفه اي در همه سطوح 

و همكارانش که در چند شهر مختلف انجام شد نشان داد که 

سالمت  مهم اثربخشي نظامهاي رضایتمندي بیماران از شاخص

باشد و سنجش منظم و دوره اي ان با ارائه تصویري از مي

تواند در طراحي راه کارهایي براي بهبود ميشرایط موجود 

کیفیت ارائه خدمات و در نتیجه ارتقاي رضایتمندي بیماران 

از طرف دیگر ارزیابي میزان رضایت بیمار معیار .موثر باشد 

آن و همچنین رابطه  کیفیت، مناسبي براي بررسي شیوه درمان

 .(12)رود ميپزشک و بیمار به شمار 

Sheppard Koch, Bond Conbere  معتقدند که رضایت بیمار

از خدمات ارائه شده توسط موسسات درماني و موسسات 

اني وابسته به آن یكي از ابزارهاي مهم ارزشیابي سیستم درم

ست ااست که در تضمین کیفیت آنها مورد استفاده قرار گرفته 

و شكیبایي و  صبر Sullivanو  Carroll. در مطالعه (13-15)

. در مطالعه (16)دقت و مراقیت پزشک در صدر بود 

Schattner  وRudin  و حوصله از مهم ترین  صبر 2004در سال

ه . در مقاله اي ک(17)پزشک در نظر بیماران بود  خصوصیات

 با موضوع دکتر اطهر معین و دکتر سیدسعید سید مرتاض

 1392در سال  ویژگیهاي یک پزشک خوب از دیدگاه بیماران

مهمترین صفت یک پزشـک خـوب از دیدگاه  منتشر کردند

یكو و قبل از سطح علمي و مهـارت بـاال اخـالق نبیماران حتي 

 .(18)ب معرفي کردند برخورد خو

در مطالعه محسن حجت و مریم چرخ انداز با موضوع رضایت 

مندي بیماران به عنوان شاخص اخالقي در بیمارستان که در 

فصلنامه اخالق در آموزش به چاپ رسید بیان شد که با توجه 

به کاهش میانگین رضایتمندي بیماران در همه متغیرهاي مورد 

هاي قبل در بیمارستان هاينسبت به سال 87بررسي در سال 

جهرم نیاز به یک الگوي عملیاتي جهت ارتقا تصمیمات خرد 

 .(19)و کالن بیمارستان در همه حیطه ها است 

 

 نتیجه گیری

باعث مطلوب شدن یک پزشک از نگاه بیماران و  آنچه

صرف وقت جهت ، شودميشان از وي منديرضایت 

ویزیت و معاینه بیمار و اهمیت به مشكالت وي و تالش 

 جهت رفع آنهاست.

که براي بیماران در انتخاب یک پزشک تحت عنوان  آنچه

نحوه برخورد پزشک ، باشدميپزشک مطلوب در اولیت 

، و میزان زماني است که جهت معاینه بیمار، با بیماران

و مطب ، مذهب، گذارد. در مقابل ظاهريمپزشک وقت 

پزشک هاي مجلل براي مراجعین مالك و اولیت ویژگي

 باشد.ميمطلوب ن

 شود که پزشكان با در نظر گرفتن اصلمياز این رو توصیه 

وقت گذاشتن جهت بیمار و ، شنونده فعال بودن، شرح حال

معاینه دقیق وي در جهت افزایش کارایي و میزان اعتماد 

 اعتماد، چرا که مهم ترین اصل درمان، عین تالش کنندمراج

ند پزشكان بتوان اگرباشد. ميمیان بیماران و جامعه سالمت 

ائه ارتباط صحیح و مراقبت الزم را درمكان و زمان مناسب ار

 درحال حاضر آنچهدنیایي متفاوت از ، براي بیماران، دهند

 .توان ساختمي، وجود دارد
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 Abstract 

Introduction: Patient satisfaction is an important measure of health care 

services quality because it provides essential information about patients' 

expectations and how well they are being met. Failure to identify patients' 

expectations can lead to dissatisfaction with the provided care, reduced 

acceptance of treatment and inappropriate use of facilities and resources. The 

aim of this study was to investigate patients' attitudes about desirable 

physician characteristics 

Methods: This cross-sectional study was performed in 2017 on 400 patients 

and accompanying patients referred to Ghaem, Imam Reza, and Dr.Sheikh 

Medical Center. After approval by the ethics committee, a questionnaire 

containing questions about demographic characteristics (age, gender, physical 

characteristics, etc.) and information about the physician's communication 

skills, as well as the physical condition of the clinic and how to access the 

physician was asked which its validity and reliability have been confirmed by 

a medical education expert. Finally, SPSS statistical software was used to 

evaluate the results. 

Results: Spending time visiting patients' (3.8 + 0.88) and their full 

examination (4+0.92) had the highest score. Being older (3.18+0.8), male 

gender (2.6+1), crowded office (2.8+ 0.87) and having a personal office 

(2.7+0.89) was in the second degree. Had a make-up appearance (2.2+0.86), 

Being frowning and serious (2.1+0.83), Having administrative and important 

positions (2.4+1.14), free visits of patients (2.5+0.85), internet appointments 

(2.4+0.99), offices in the upper quarters of the city (2.2+1.01), stylish and 

luxurious offices (2.3+0.86), prescription rare and expensive drugs (2.07+ 

0.84) and night shift work (2.0+0.76) got less than half of the score and being 

religious (1.7+0.86) or being rich (1.8+0.77) received the lowest scores. 

Conclusion: What makes a doctor popular and considered desirable by patients 

is neither a religious appearance nor a stylish appearance, nor a luxurious office, 

nor important positions, but spending time to visit and examine the patient and 

the importance of his problems and efforts to treat them. 

Keywords: Physicians, Patient Satisfaction, Physician-Patient Relations 

 


