چکیذٍ
هقذهَ :پْػغ جاهغ خذهات ّ هزاقثت ُای تِذاػتی درهاًی یکی اس اُذاف اؿلی ًظام طالهت کؼْر اطت .طزح
پشػک خاًْادٍ اس طال  ۳۱۳۱تا ُذف ارائَ کاراتز ّ جاهغ تز هزاقثت ُای تِذاػتی درهاًی تَ جوؼیت رّطتایی کؼْر
آغاس ػذٍ اطت .تا تْجَ تَ گذػت چٌذ طال اس اجزای ایي طزح ّ ُوچٌیي ػزّع طزح تزای جوؼیت ػِزی کؼْر،
تزرطی ّضؼیت فؼلی ایي طزح تزای ارتقاء کیفی ػولکزد آى ضزّری اطت .در ایي هطالؼَ طؼی ػذٍ اطت تا ّضؼیت
ایي طیظتن اس لحاظ اگاُی ّ رضایت هزدم تَ رػایت طیظتن ارجاع ّ هذت سهاى اًتظار تزای دریافت خذهات ّ ػْاهل
تؼییي کٌٌذٍ آى هْرد تزرطی قزار گیزد.
رّع کار :پژُّغ حاضز یک هطالؼَ تْؿیفی -تحلیلی تْدٍ کَ در طال  ۳۱۳۱تـْرت هقطؼی اجزا ػذٍ اطت .در
ایي پژُّغ ً ۱۳۳فز اس هزاجؼَ کٌٌذگاى تَ پشػک خاًْادٍ هزاکش تِذاػتی درهاًی ػِز گٌاتاد تـْرت ًوًَْ گیزی غیز
احتوالی آطاى هْرد هطالؼَ قزار گزفتَ اًذ .اتشار جوغ آّری دادٍ ُا تزًاهَ ای ػاهل  5تخغ هزتْط تَ ،
اطالػات دهْگزافیک  ،آگاُی افزاد اس ًظام ارجاع  ،رضایتوٌذی هزاجؼَ کٌٌذگاى اس اتؼاد  :پشػک خاًْادٍ  ،ارائَ
خذهات ّ پزداخت تزای خذهات ّ ُوچٌیي هذت سهاى اًتظار در قالة یک هذل طَ تخؼی تْدٍ اطت  .تزای تجشیَ ّ
تحلیل دادٍ ُا ًیش اس ًزم افشار  ّ SPSSآسهْى ُای اهاری ًاپاراهتزیک  :کای دّ ،کزّطکال ّالیض ّ هي ّیتٌی
اطتفادٍ ػذٍ اطت.
یافتَ ُای پژُّغ۱۱/3 :درؿذ ّاحذ ُای پژُّغ را هزداى ّ 66/6درؿذ را سهاى تا هیاًگیي کل ۱//۱طال تؼکیل
دادٍ اًذ .هیاًگیي سهاى اًتظار در یک هذل طَ تخغ تَ تزتیة ۳۱۳///76۳///7۱۳/۳۳ :دقیقَ تزای هزداى ّ ّ ۷/ 73۵
 ۳۷۷دقیقَ تزای سًاى تْدٍ اطتً .تایج ًؼاى هی دُذ کَ تفاّت هیاًگیي سهاى اًتظار تزای هزداى ّ سًاى در سهاى اًتظار
۳هؼٌی دار تْدٍ )ُ ّ(P-value:۳/۳۳۳وچٌیي تفاّت هیاًگیي سهاى اًتظار تزای هزداى ّ سًاى در سهاى اًتظار ً ۱یش
هؼٌی دار تْدٍ ).(P-value:۳/۳۱اها تزای سهاى اًتظار  ۲هؼٌی دار ًثْد 6۳//.درؿذ افزاد طیظتن ارجاع را رػایت
کزدٍ اًذ هیشاى رػایت رًّذ ارجاع تزای هزداى  ۳/5۲درؿذ ّ تزای سًاى  5/63درؿذ تْدٍ اطت رضایتوٌذی5/3۲
درؿذ هزدم اس ًظام ارجاع خْب ّ  ۳۱درؿذ ػالی 6/۲۳ .درؿذ هتْطط  ۳//3درؿذ ضؼیف تْدٍ اطت .هیاًگیي آگاُی
افزاد  //۳/در هقیاص  ۳۳- ۳تْدٍ اطت کَ تیي آگاُی سًاى ّ هزداى تفاّت هؼٌی داری ّجْد ًذاػتَ اطت).(P-value: ۳/۲5
تحث ّ ًتیجَ گیزیً :تایج ًؼاى دادٍ اطت کَ هیاًگیي سهاى اًتظار تزای دریافت خذهات ( تخـْؽ ّیشیت هتخـؾ) تاال تْدٍ کَ
تز رّی رضایتوٌذی هزدم تاثیز گذاػتَ اطت ّ ًیاسهٌذ ُواٌُگی تیؼتز پشػک خاًْادٍ ّ تیوارطتاى ُای ُذف هی تاػذ.
رضایتوٌذی هزدم در ُز یک اس اتؼاد تَ ًظثت خْب تْدٍ اطت .هٌتِی تزای تزرطی ػْاهل ًارضایتی هْجْد ،هطالؼات تیؼتزی
هْرد ًیاس اطت .تا تْجَ تَ آغاس پْػغ طزح تزای جوؼیت ػِزی هطالؼات تخــی تز در ُز یک اس اتؼاد تْؿیَ هی گزدد.
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