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 چکيده
: پاسخگویی فرایندی است که تمام سازمانها اعم از بیمارستان و مراکز توانبخشی نیازمند اجرای هدف

. دریافت کنندگان خدمات توانبخشی  ان به منظور مشروعیت بخشیدن به فعالیتهای خود می باشند

ار می باشند و استفاده از آراء و نگرش و به عنوان یک شهروند در جامعه از جایگاه ویژه ای برخورد

نظرسنجی از انها از یک طرف در ارزیابی عملکرد سازمانهای خدمات توانبخشی و از طرف دیگر در 

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین وضعیت پاسخگویی  .بهبود این نوع عملکرد حائز اهمیت می باشد

فراد با ناتوانی و خانواده هایشان در شهر تهران سازمان های ارائه دهنده خدمات توانبخشی از دیدگاه ا

 می باشد. 6931سال 

: جامعه آماری تحقیق کلیه افراد با ناتوانی و خانواده های دریافت کنندگان خدمات مواد و روش ها

توانبخشی از سازمانهای ارائه دهنده خدمات توانبخشی )هالل احمر، بهزیستی، خصوصی ( درسال 

 می باشد.  6931

 شانن خصوصی، بهزیستی و هالل احمر مراکز کنندگان مراجعه در پاسخگویی ابعاد مقایسه ته ها:یاف

اکز مر پاسخگویی در مراکز هالل احمر بیشتر بود، که حق انتخاب بعد جز به ابعاد، تمامی در که داد

مراجعه  رظن از بعد ترین اهمیت است. همچنین با بوده مراکز خصوصی و هالل احمر از بیشتر بهزیستی

 مراجعه کنندگان نظر از بعد ترین اهمیت بوده است و کم درصد( 93مشارکت در تصمیم ) کنندگان

 .درف صد( بوده است 2کیفیت محیط )

 .پاسخگویی، توانبخشی اژگان کليدي:و

 

 

 

 

 

 

ل 
سا

ی )
ماع

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
رم

چها
)

 

ره 
ما

ش
31  /

هار
ب

  7
31

1
 

ص
 /

 
13- 

54
  

 4 ، کيانوش عبدي 3 ، سمانه حسين زاده 2 محمدسعيد خانجانی  ، 1 فرشاد فتحی
 .کارشناس ارشد، گروه آموزشی مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران 6
 .زیستی و توانبخشی، تهران، ایراناستادیار، گروه آموزشی مشاوره توانبخشی، دانشگاه علوم به 2
 استادیار، گروه آموزشی آمار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران 9
 استادیار،  گروه آموزشی مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران 9

 
  نام نویسنده مسئول:

 کيانوش عبدي

بررسی وضعيت پاسخگویی سازمان هاي ارائه دهنده خدمات 

 1331توانبخشی از دیدگاه دریافت کنندگان خدمات شهر تهران سال 
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 مقدمه
ورد. کارکنان سازمانها در محیط متغیر جو دنیای پیچیده و رقابتی جهان امروز، سازمان ها را به سوی کمال مطلوب به حرکت در می آ

هر سازمانی برای آگاهی از میزان تحقق و متحول امروز باید خود را با شرایط محیطی تطبیق دهند و اصالحات الزم را در ان به عمل آورند. 

ی نظامهای ه و پویا، نیازمند برقراراهداف تعیین شده در برنامه استراتژیک، مطلوبیت و کیفیت فعالیتها و نتایج عملکردش در محیطهای پیچید

نظر فظ ح ضمنبتوانند به کیفیت خدمات خود توجه کنند تا بایستی سازمانهای عصر حاضر  یبرای بقا، همچنین است پاسخگوییمناسب 

هم تنها ازطریق رسیدن به این م تا عملکرد خود را در راستای تحقق اهداف سازمان ارتقاء دهند.جدیدی را جذب  ، مراجعینفعلی مراجعین

پژوهش و مطالعه حاضر به منظور ارزیابی وضعیت پاسخگویی سازمان های ارائه دهنده خدمات توانبخشی  صحیح امکان پذیر است. خدمات رائها

 از دیدگاه دریافت کنندگان این خدمات انجام گرفت.

 عالوه بر واژه این امروزه .است شده ای دهعم تغییرات دستخوش اخیر های دهه در و است سالمت های مولفه از یکی توانبخشی

 ارتقای در مشارکت طریق از توانمندسازی .نیز در برمیگیرد را جامعه به فرد الحاق و رفته فراتر 6با ناتوانی فرد توانایی نهایت به دستیابی

 است داده رتغیی اجتماعی مسئله یک به فردی تراژدی از یک را معلولیت رویکرد این .است توانبخشی جدید اجتماعی، رویکرد زندگی کیفیت

 هزار 299 و میلیون یک حدود نفری 113 و هزار 693 و میلیون 57 جمعیت از ایران آمار مرکز گزارش و 39 سال سرشماری براساس (.6)

 عنوان به معلولیت .اند سهیم آن بروز در جمعیت ها، ژنتیک، جوانی مختلف، آلودگی حوادث چون عواملی (.2) هستند معلول کشور در نفر

 قشر این یزندگ کیفیت که بود هایی حل راه دنبال به باید بنابراین .نیست پذیر امکان مدت کوتاه در آن کنی ریشه و دارد وجود واقعیت یک

 فرصتها، رشد بریمشارکت، برا ضرورت مورد در جهانی بهداشت سازمان توصیه .(6نماید ) فراهم ها خانواده برای نوینی حیات و داده ارتقا را

 خواهد رخ صورتی در تحوالت این .است افراد با ناتوانی شرایط در دگرگونی و محیطی تغییرات مستلزم همه برای جامعه شعار تحقق و آگاهی

 و رارگیردق مدنظر آنان اجتماعی و انسانی حقوق نشود، بلکه تلقی دوستانه نوع و نیکوکارانه عمل یک صرفا فرد با ناتوانی به خدمت که داد

 (.3) شود برداشته اجتماعی های محدودیت

اساس خدمات توانبخشی را از یک سو شناخت انتظارات و نیازهای افراد معلول و خانواده آنان از توانبخشی و از سوی دیگر بررسی دقیق 

خشی ی به نتایج موفقیت آمیز خدمات توانببنابراین عامل کلیدی برای دستیاب. و همه جانبه متخصصان از نیازهای ارزیابی شده تعیین میکند

شناخت برنامه ریزان و مدیران توانبخشی از فرهنگ و ساختار اجتماعی محیط زندگی افراد معلول و تحلیل مناسب از انتظارات و اقداماتی 

 (. 4) است که افراد با ناتوانی و خانواده آنان برای دریافت کمک انجام می دهند

 (.5)مسئولیت، الزام و تعهد و نیاز به توجیه کردن اعمال فرد نسبت به دیگران یا نسبت به خود است واژه پاسخگویی احساس 

یکی از اهداف سازمان بهداشت جهانی با عنوان پاسخگویی، بر پاسخ به انتظارات منطقی افراد در مورد جنبه های غیرپزشکی نظام 

  (.6) اخته شده و مورد قبول و یا قوانین و استانداردها هستندانتظارات منطقی نیز همان اصول شن. سالمت اشاره دارد

معروف ترین انها، چارچوب ارائه شده توسط .  مراقبت سالمت ارائه شده است 2چارچوب های متفاوتی برای ارزیابی کیفیت غیربالینی

ز طریق توسعه مفاهیم مربوط به رضایت می باشد که حاصل تالش جمعی کشورهای مختلف است و ا 2999 در سال 9جهانی بهداشت سازمان

 در این چارچوب، برای.  بیمار و کیفیت مراقبت جهت در برگرفتن محورهای اصلی مرتبط با نحوه ارائه خدمت به افراد ایجاد و معرفی گردید

نظام سالمت به نیازهای غیر  9یپاسخگوی " سنجش ابعاد بین فردی کیفیت مراقبت یا همان ابعاد غیر بالینی کیفیت مراقبت که از ان به نام

 5حقوق افراد به احترام.  اصلی در نظر گرفته شده است که در قالب دو دسته بندی کلی قرار دارند 1یاد کرده است، هشت حوزه "افراد 7طبی
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6 Domain  
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ه های حق که حوز 62و مشتری مداری میباشد 66ارتباطات و 69 محرمانگی ،3استقالل ،8منزلت و شان به احترام های حوزه شامل که

 (. 8, 7) را در بر می گیرد 61، پشتیبانی و حمایت خانواده و اجتماع67، کیفیت امکانات رفاهی69، توجه و رسیدگی فوری69انتخاب

پاسخگویی همچنین با خرسندی از جنبه های غیر پزشکی خدمات معموال با جواب دادن دستورات درمانی، اقدام سریع در مورد بیمار، 

 (. 9) عات پزشکی بیمار ارتباط دارددرک بهتر و حفظ اطال

از آنجاییکه پاسخگویی فرایندی است که تمام سازمانها اعم از بیمارستان و مراکز توانبخشی نیازمند اجرای ان به منظور مشروعیت 

 (.10) بخشیدن به فعالیتهای خود می باشند

گاه ویژه ای برخوردار می باشند و استفاده از آراء و نگرش و دریافت کنندگان خدمات توانبخشی به عنوان یک شهروند در جامعه از جای

نظرسنجی از انها از یک طرف در ارزیابی عملکرد سازمانهای خدمات توانبخشی و از طرف دیگر در بهبود این نوع عملکرد حائز اهمیت می 

وجه به تنوع و حیطه کاری و نیز نوع ارتباط کاری در نتیجه بررسی وضعیت پاسخگویی سازمان های ارائه دهنده خدمات توانبخشی با ت. باشد

با انسان و سالمت در عملکرد کل نظام سالمت و در یک جمله در کل کشور حائز اهمیت می باشد و همچنین در راستای اهمیت و اولویت 

اسخگویی راین استقرار نظام پبناب. های تحقیقاتی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بخصوص گروه آموزشی مدیریت توانبخشی می باشد

از . کندمناسب در نظام سازمانهای ارائه دهنده خدمات توانبخشی به بهبود، جلب رضایت بیماران و ارتقاء این خدمات کمک شایانی می

ی آن، است، بررس آنجاییکه به نظر میرسد وضعیت پاسخگویی در سازمانهای ارائه دهنده خدمات توانبخشی به خوبی مورد توجه قرار نگرفته

ریزی شده است، تا دیدگاه آنان درباره وضعیت پاسخگویی این سازمان ها مثل طرح حاضر، از دیدگاه دریافت کنندگان این خدمات طرح

 دهی و هدایت، تقویتیافته های این مطالعات از جمله مطالعه حاضر ممکن است در ساخت . سنجیده و در اختیار مسئولین ذیربط قرار گیرد

همچنین ثمره این مطالعات ممکن است به پرورش نیروهای کار آمد، مولد، خالق و متعهد . سازی در کنار یکدیگر کمک کننده باشدو توانمند

در همین راستا این تحقیق به دنبال آن بود که به این سوال پاسخ دهد که وضعیت پاسخگویی سازمانهای . به اهداف سازمان و جامعه کمک کند

 دهنده خدمات توانبخشی در چه سطحی می باشد؟ارائه 

 

 روش شناسی تحقيق
تحلیلی که به صورت مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری کلیه افراد با ناتوانی و خانواده های دریافت کنندگان  -وصیفی نوع مطالعه

می باشد. نمونه گیری در این 6931( درسال  خدمات توانبخشی از سازمانهای ارائه دهنده خدمات توانبخشی )هالل احمر، بهزیستی، خصوصی

مطالعه به صورت طبقه ای در دسترس انجام شد. با توجه به اینکه ممکن بود مسایل اجتماعی فرهنگی در وضعیت پاسخگویی مراجعان در 

جنوب، شرق، غرب، مرکز در نظر  پهنه )طبقه( شمال، 7مراکز ارئه خدمات توانبخشی تاثیرگذار باشد، برای کنترل این عوامل شهر تهران را به 

ینکه اگرفتیم. نمونه گیری از افراد مراجعه کننده به این مراکز که به تصادف انتخاب شده بودند به صورت در دسترس قرار گرفتند.  با توجه به 

نمونه جمع اوری نمودیم.  66رکدام در شهر تهران فقط دو مرکز توانبخشی از هالل احمر وجود دارد، هر دو مرکز را وارد مطالعه گردیم و از ه

مرکز خصوصی )مراکزی که توسط سازمان بهزیستی به بخش  9مرکز دولتی و  2سپس از هر منطقه شش مرکز به تصادف انتخاب شدند،

ند. در کل نمونه به صورت دردسترس انتخاب و در مطالعه وارد شد 66خصوصی واگذار شده اند(. با مراجعه به این مراکز از هر مرکز حدود 

پرسشنامه( توزیع و جمع آوری نمودیم.  22مرکز هالل احمر )  2پرسشنامه( و  229مرکز خصوصی ) 29پرسشنامه(،  669مرکز دولتی )  69

تعیین  975محاسبه شد و معادل  %89و توان آزمون  %39حجم نمونه با استناد بر مطالعات مشابه و بر اساس فرمول کوکران با اطمینان 

 نفر در پژوهش قرار گرفتند. 999اما برای اطمینان گردید. 

 

 سواالت پژوهش:
وضعیت پاسخگویی در ابعاد هشت گانه )مشارکت در تصمیم، حق انتخاب، ارتباطات شفاف، محرمانگی، شان و منزلت، توجه فوری،  -6

 کیفیت محیط و حمایت اجتماعی( در مراکز توانبخشی دولتی تحت پوشش بهزیستی چگونه است؟

                                                           
8 Dignity 
9 Autonomy 
10 Confidentiality 
11 Communication 
12 Customer oriented  
13 Choice of health care provider 
14 Prompt attention 
15 Quality of basic amenities 
16 Access to social support 
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یت پاسخگویی در ابعاد هشت گانه ) مشارکت در تصمیم، حق انتخاب، ارتباطات شفاف، محرمانگی، شان و منزلت، توجه وضع -2

 فوری، کیفیت محیط و حمایت اجتماعی( در مراکز توانبخشی سازمان هالل احمر چگونه است؟

اف، محرمانگی، شان و منزلت، توجه فوری، وضعیت پاسخگویی در ابعاد هشت گانه )مشارکت در تصمیم، حق انتخاب، ارتباطات شف -9

کیفیت محیط و حمایت اجتماعی( در مراکز توانبخشی خصوصی )مراکزی که توسط سازمان بهزیستی به بخش خصوصی واگذار شده اند( 

 چگونه است؟

 کم اهمیت و با اهمیت ترین ابعاد پاسخگویی در مراکز ارائه دهنده خدمات توانبخشی کدامیک هستند؟ -9

ت دموگرافیک ) جنس، سن، سطح سواد، وضعیت تاهل، تعداد اعضای خانواده، نوع پرداخت و بیمه درمانی، نوع ارجاع و مشخصا -7

 نوع مرکز( مراجعه کنندگان به تفکیک هر یک از مراکز توانبخشی )هالل احمر، دولتی، خصوصی( شهر تهران چگونه است؟

تاهل، تعداد اعضای خانواده، نوع پرداخت و بیمه درمانی، نوع ارجاع  بین مشخصات دموگرافیک ) جنس، سن، سطح سواد، وضعیت -1

و نوع مرکز( مراجعه کنندگان با هر یک از ابعاد هشت گانه پاسخگویی ) مشارکت در تصمیم، حق انتخاب، ارتباطات شفاف، محرمانگی، شان 

 و منزلت، توجه فوری، کیفیت محیط و حمایت اجتماعی( چه رابطه ای وجود دارد؟

 

 ابزار مطالعه
سوال میباشد. نمره سواالت را با طیف  27( که دارای هشت بعد و 2999استفاده از پرسشنامه پاسخگویی )سازمان بهداشت جهانی 

( بدست آوردیم. گزینه های اکثر سواالت شامل: خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف و در بعضی از سواالت نیز 7تا  6لیکرت ) 

 مشارکت را میسنجد بصورت: همیشه، اکثر اوقات، گاهی، تا حدودی و هیچ وقت میباشند. که میزان

تحلیل روند تغییرات پاسخگویی و عدالت در "روایی و ترجمه این ابزار برای اولین بار در ایران در مطالعه کاووسی و همکاران با عنوان  

انجام شده است. در ان مطالعه که رساله دکتری رشته مدیریت  " 81تا  82تهران بین سالهای  65مشارکت مالی نظام سالمت در منطقه 

خدمات بهداشتی و درمانی بود، پرسشنامه ابتدا به فارسی و دوباره به انگلیسی ترجمه و روایی آن توسط متخصصین مدیریت سالمت تایید و 

پرسشنامه در چهار بیمارستان در فاصله زمانی یک هفته و  99ه از پایایی آن در یک مطالعه پایلوت تعیین گردید. پایایی پرسشنامه با استفاد

از  پایایی ان تایید شد. بدین منظور % 9،55و الفای کرونباخ  % 9,89از روش آزمون و بازآزمون انجام گردید. در نهایت با ضریب همبستگی 

استفاده شد. نرمالیتی متغیر پاسخگویی و هریک از ابعاد راوانی آزمون های آمار توصیفی برای تهیه و تنظیم جداول، نمودار، فراوانی، درصد ف

زمون های از آ ویلک بررسی گردید که توزیع نرمال نبود و به همین دلیل-اسمیرنوف و شاپیرو-کولموگروفهشت گانه آن با استفاده از آزمون 

 بهره گرفتیم. بونفرونیروش ناپارامتری من ویتنی و کروسکال والیس و بیش از دوسطح از تست های تعقیبی به 

 

 یافته ها

 تفکيک نوع مرکز به کنندگان مراجعه : توزیع تعداد1جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 نوع مرکز

 61.3 220 خصوصی

 30.4 109 بهزیستی

 8.4 30 هالل احمر

 100.0 359 مجموع

 .اند بوده (%16,9) خصوصی مرکز به مربوط افراد مراجعه کننده بیشترین

 به تفکيک نوع مرکز کنندگان مراجعه توزیع سن: 2 دولج

 سن
 مراکز هالل احمر مراکز بهزیستی مراکز خصوصی کل مراکز

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

20-29 91 25.3 55 67,7 28 7.9 8 2.3 

30-39 178 49.6 82 29,2 93 66 62 9,9 

40-49 85 23.7 59 63,8 21 5,9 7 2.0 

 9,8 9 9,6 66 9,5 69 1.4 5 و باالتر 79
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 8.5 30 29.4 104 62.1 220 100.0 359 کل

 

 به مربوط سنی گروه کمترین چنین هم. داشت قرار سال  93-99سنی گروه (  در%93,1کلی ) طور به کنندگان مراجعه بیشتر سن

 خصوصی مراکز در بود به تفکیک نوع مرکز 99-93 سنی ربوط به گروهکنندگان که م مراجعه بیشتر سن . بود (% 6،9سال به باالتر) 79 افراد

 ( این مقدار بود.%79( و هالل احمر )%93,7) بهزیستی ( و93,7%)

 کنندگان به تفکيک نوع مرکز توزیع جنس مراجعه: 3 جدول

 کل مراکز مراکز هالل احمر مراکز بهزیستی مراکز خصوصی متغیر

 زن
 242 19 58 165 تعداد

 67.6 5.3 16.2 46.1 ددرص

 مرد
 116 11 50 55 تعداد

 32.4 3.1 14.0 15.4 درصد

 مجموع
 358 30 108 220 تعداد

 100.0 8.4 30.2 61.5 درصد

 

در مراکز خصوصی،  %57کنندگان، به تفکیک نوع مرکز،  مراجعه بیشتر  .بودند زن (  %15,1 کلی ) طور به کنندگان مراجعه بیشتر

 در مراکز هالل احمر زن بودند. %19,9ز بهزیستی و در مراک 79,2%

 کنندگان به تفکيک نوع مرکز توزیع سطح تحصيالت مراجعه: 4 جدول

 کل مراکز مراکز  هالل احمر مراکز بهزیستی مراکز خصوصی متغیر

میزان 

 سواد

 بیسواد
 60 3 5 52 تعداد

 16.7 0.8 1.4 14.5 درصد

 دیپلم
 85 8 26 51 تعداد

 23.7 2.2 7.2 14.2 ددرص

 فوق دیپلم
 97 6 31 60 تعداد

 27.0 1.7 8.6 16.7 درصد

لیسانس و 

 باالتر

 117 13 47 57 تعداد

 32.6 3.6 13.1 15.9 درصد

 مجموع 
 359 30 109 220 تعداد

 %100.0 %8.4 %30.4 %61.3 درصد

 

(   %25,9تفکیک مراکز، در مرکز خصوصی ) طور به کنندگان مراجعه بیشتر .( لیسانس بودند%92,1) کلی طور به کنندگان مراجعه بیشتر

  .( لیسانس و لیسانس به باالتر بودند%99,9و  %99,6فوق دیپلم و در مراکز بهزیستی و هالل احمر  )به ترتیب 

 کنندگان به تفکيک نوع مرکز مراجعه تاهل توزیع وضعيت: 5 جدول

وضعیت 

 تاهل

 کل مراکز مراکز هالل احمر کز بهزیستیمرا مراکز خصوصی متغیر

 مجرد
 104 12 30 62 تعداد

 29.1 3.4 8.4 17.4 درصد

 متاهل
 253 18 79 156 تعداد

 70.9 5.0 22.1 43.7 درصد

 مجموع
 357 30 109 218 تعداد

 100.0 8.4 30.5 61.1 درصد
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تفکیک نوع مرکز، در مراکز خصوصی، بهزیستی  به کنندگان مراجعه شتربودند. بی متاهل (%59,3) کلی طور به کنندگان مراجعه بیشتر

 بودند.  ( متاهل%19و  %52,7، %59,3و هالل احمر )به ترتیب 

 کنندگان به تفکيک نوع مرکز مراجعه خانواده اعضاي توزیع تعداد: 1 جدول

 کل مراکز مراکز هالل احمر مراکز بهزیستی مراکز خصوصی متغیر

تعداد اعضای 

 انوادهخ

1-2 
 31 3 3 25 تعداد

 8.9 0.9 0.9 7.2 درصد

3-4 
 172 12 55 105 تعداد

 49.6 3.5 15.9 30.3 درصد

9+ 
 144 15 46 83 تعداد

 41.5 4.3 13.3 23.9 درصد

 مجموع
 347 30 104 213 تعداد

 100.0 8.6 30.0 61.4 درصد

 

افراد دارای ناتوانی و  اکثر .بودند نفر 9-9 (%93,1) کلی طور به خانواده، اعضای تعداد نظر از افراد دارای ناتوانی و خانواده هایشان اکثر

و در مراکز  نفر 9-9 (%79,7و  %95,5به تفکیک مرکز، در مراکز خصوصی و بهزیستی )به ترتیب  خانواده، اعضای تعداد نظر از خانواده هایشان

 .بودند>4 ( %79هالل احمر )

 کنندگان به تفکيک نوع مرکز مراجعه هزینه پرداخت نوعتوزیع : 7 جدول

 کل مراکز مراکز هالل احمر مراکز بهزیستی مراکز خصوصی متغیر

 نوع پرداخت

 از جیب
 206 16 48 142 تعداد

 57.4 4.5 13.4 39.6 درصد

 بیمه
 15 3 3 9 تعداد

 4.2 0.8 0.8 2.5 درصد

 هردو
 138 11 58 69 تعداد

 38.4 3.1 16.2 19.2 درصد

 مجموع
 359 30 109 220 تعداد

 100.0 8.4 30.4 61.3 درصد

 

. است بوده (% 2،7بیمه) طریق از کمتر و پرداخت از جیب طریق از (%75,9) کلی طور به کنندگان مراجعه بیشتر های هزینه پرداخت

و  %99، %19,7خصوصی، بهزیستی و هالل احمر ) به ترتیب  زتفکیک مرکز، در هر سه مرک به کنندگان مراجعه بیشتر های هزینه پرداخت

 .است بوده جیب از پرداخت طریق ( از79,9%

 کنندگان به تفکيک نوع مرکز مراجعه اي بيمه توزیع وضعيت: 8 جدول

 کل مراکز مراکز هالل احمر مراکز بهزیستی مراکز خصوصی متغیر

 نوع بیمه

 پایه
 69 9 22 38 تعداد

 19.8 2.6 6.3 10.9 درصد

 مکمل
 84 5 35 44 تعداد

 24.1 1.4 10.0 12.6 درصد

 فاقد بیمه
 196 14 46 136 تعداد

 56.2 4.0 13.2 39.0 درصد

 349 28 103 218 تعداد مجموع
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 100.0 8.0 29.5 62.5 درصد

 

تفکیک مرکز، در سه مرکز خصوصی،  به هم انکنندگ مراجعه بودند. بیشتر بیمه ( فاقد%71,2کلی) طور به هم کنندگان مراجعه بیشتر

 . بودند.  بیمه ( فاقد%91,5و  %92,2، %16,8بهزیستی و هالل احمر ) به ترتیب 

 به تفکيک نوع مرکز مراجعه توزیع نوع :3 جدول

 کل مراکز مراکز هالل احمر مراکز بهزیستی مراکز خصوصی متغیر

نوع 

 مراجعه

 شخصی
 299 20 78 201 تعداد

 87.2 5.8 22.7 58.6 درصد

غیرشخصی )ارجاع 

 از طریق پزشک(

 44 10 29 5 تعداد

 12.8 2.9 8.5 1.5 درصد

 مجموع
 343 30 107 206 تعداد

 100.0 8.7 31.2 60.1 درصد

 

دارای ناتوانی و  افراد بودند. بیشتر کرده مراجعه مراکز به شخصا (%85,2) کلی طور به هم افراد دارای ناتوانی و خانواده های بیشتر

 مراکز به شخصا (%11,5و  %56,1، %36,9تفکیک مرکز، در هر سه مرکز خصوصی، بهزیستی و هالل احمر ) به ترتیب  به هم خانواده هایشان

 بودند. کرده مراجعه

 

 تحليل توصيفی داده ها:

 مرکز نوع تفکيک به مراکز توانبخشی ابعاد پاسخگویی ميانگين نمرات: 11 جدول

 متغير کل مراکز خصوصی بهزیستی احمرهالل 

انحراف 

 معیار
 میانگین میانه

انحراف 

 معیار
 میانگین میانه

انحراف 

 معیار
 میانگین میانه

انحراف 

 معیار
 میانگین میانه

ابعاد 

 پاسخگویی

 توجه فوری 2.3 2.3 9,87 6,35 2,99 9,19 9,95 9,99 9,55 2,91 2,79 9,89

9,53 2,99 6,35 9,85 2,57 2,19 9,52 6,57 6,38 9,89 2 2,68 
شان و 

 منزلت

9,13 2,27 2,22 9,82 9,99 9,92 9,57 2,99 6,31 9,39 2,27 2,96 
ارتباطات 

 شفاف

9,59 2,99 2,61 9,58 9,99 9,66 9,57 2,99 2,99 9,39 2,99 2,95 
مشارکت 

 در تصمیم

 رمانگیمح 2,23 2,99 9,81 2,96 2,99 9,59 2,81 2,11 9,39 2,22 2,99 9,59

 حق انتخاب 2,19 2,11 9,76 2,91 2,11 9,71 2,73 2,11 9,96 2,17 2,11 9,93

9,59 2,99 2,98 9,58 9,99 9,99 9,57 2,99 2,6 9,81 2,99 2,96 
کیفیت 

 محیط

9,88 2,5 2,9 9,36 2,7 2,7 9,88 2,99 2,65 9,39 2,7 2,96 
حمایت 

 اجتماعی

 

در مراکز . است بوده کلی طور به (7از  2,96و  2,1انتخاب و کیفیت محیط )به ترتیب  حق  ابعاد به مربوط پاسخگویی بیشترین

 نکمتری. است داده اختصاص خود به را نمره بیشترین مشارکت در تصمیم بعد مراکز بهزیستی در و (7از  2,6کیفیت محیط ) خصوصی بعد
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 ربوطم ترتیب هالل احمر به ، بهزیستی و  خصوصی مراکز تفکیک به و تاس بوده کلی طور به (7از  2,68به شان و منزلت ) مربوط پاسخگویی

 .است بوده (7از  6,35شان و منزلت ) و (7از  2,7(، حمایت اجتماعی )7از  6,31ارتباطات شفاف ) به

 ميانگين ابعاد پاسخگویی و پاسخگویی کل به افراد مراجعه کننده به تفکيک نوع مرکز مقایسه: 11جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داشتند. آماری اختالف مرکز نوع گروه سه حمایت اجتماعی با آزمون کروسکال والیس در ابعاد نمرات میانگین فوق، جدول اساس بر

ن های تعقیبی به از آنجا که در نتیجه آزمون متغیر نوع مرکز، اختالف آماری معنادار مشاهده شد و بیش از دو سطح میباشد از آزمو

 روش بونفرونی استفاده می نماییم.

 ها در مراکزي زوجی ميانگين: مقایسه 12جدول

 خصوصی و هالل احمر بهزیستی و هالل احمر بهزیستی و خصوصی ی مراکزمقایسه 

 شان و منزلت
 -9,97 9,19 9,18 تفاوت میانگین ها

 6 <996/9 <996/9 مقدار احتمال

 ارتباطات شفاف
 -9,99 9,58 6,98 وت میانگین هاتفا

 9,98 <996/9 <996/9 مقدار احتمال

 مشارکت در تصمیم
 -9,63 9,88 6,95 تفاوت میانگین ها

 9,76 <996/9 <996/9 مقدار احتمال

 محرمانگی
 -9,27 9,16 9,81 تفاوت میانگین ها

 9,21 <996/9 <996/9 مقدار احتمال

 کیفیت محیط
 -9,29 9,5 9,39 تفاوت میانگین ها

 9,96 <996/9 <996/9 مقدار احتمال

 حمایت اجتماعی
 -9,96 9,99 9,99 تفاوت میانگین ها

 9,29 6 9,999 مقدار احتمال

 پاسخگویی
 -9,22 9,79 9,51 تفاوت میانگین ها

 9,91 <996/9 <996/9 مقدار احتمال

 

 طبق نتایج حاصل در جدول فوق:

و   (0.05>مقدار احتمالکز بهزیستی بیشتر از مراکز خصوصی و هالل احمر است )اختالف معنادار با میانگین شان و منزلت در مرا -

  میانگین منزلت در مراکز خصوصی و هالل احمر با هم اختالف معنادار نداشت.

  (0.05>دار احتمالمقمیانگین ارتباطات شفاف در مراکز بهزیستی بیشتر از مراکز خصوصی و هالل احمر است )اختالف معنادار با  -

 و میانگین ارتباطات شفاف در مراکز خصوصی و هالل احمر با هم اختالف معنادار نداشت.

 متغير کا اسکویر درجه ازادي مالمقدار احت

 توجه فوری 114.19 2 <996/9

 شان و منزلت 42.423 2 <996/9

 ارتباطات شفاف 94.179 2 <996/9

 مشارکت در تصمیم 103.053 2 <996/9

 محرمانگی 64.041 2 <996/9

 حق انتخاب 0.753 2 0.686

 کیفیت محیط 84.263 2 <996/9

 اعیحمایت اجتم 13.738 2 001.

 کلی 99.334 2 <996/9
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  (0.05>مقدار احتمالمیانگین مشارکت در تصمیم در مراکز بهزیستی بیشتر از مراکز خصوصی و هالل احمر است )اختالف معنادار با  -

 هالل احمر با هم اختالف معنادار نداشت. و میانگین مشارکت در تصمیم در مراکز خصوصی و

و   (0.05>مقدار احتمالمیانگین محرمانگی در مراکز بهزیستی بیشتر از مراکز خصوصی و هالل احمر است )اختالف معنادار با  -

 میانگین محرمانگی در مراکز خصوصی و هالل احمر با هم اختالف معنادار نداشت.

و   (0.05>مقدار احتمالبیشتر از مراکز بهزیستی و هالل احمر است )اختالف معنادار با  میانگین کیفیت محیط در مراکز خصوصی -

  میانگین کیفیت محیط در مراکز خصوصی و هالل احمر با هم اختالف معنادار نداشت.

و   (0.05>احتمالمقدار میانگین حمایت اجتماعی در مراکز خصوی بیشتر از مراکز بهزیستی و هالل احمر است )اختالف معنادار با  -

 میانگین حمایت اجتماعی در مراکز خصوصی و هالل احمر و همچنین بهزیستی و هالل احمر با هم اختالف معنادار نداشت.

و   (0.05>مقدار احتمالمیانگین پاسخگویی کل در مراکز بهزیستی بیشتر از مراکز خصوصی و هالل احمر است )اختالف معنادار با  -

 در مراکز خصوصی و هالل احمر با هم اختالف معنادار نداشت. میانگین پاسخگویی کل

 گروه سطح تحصيالتدر به افراد مراجعه کننده کل پاسخگویی و پاسخگویی ابعاد ميانگين مقایسه: 13جدول 

 

شان و منزلت، ارتباطات شفاف، مشارکت در تصمیم،  ابعاد نمرات یانگینبا استفاده از آزمون کروسکال والیس م فوق، جدول اساس بر

 آماری اختالف مراجعه کنندگان سطح سواد گروه چهار محرمانگی، حق انتخاب، کیفیت محیط، حمایت اجتماعی و پاسخگویی کلی  در

 داشتند.

بیش از دو سطح میباشد از آزمون های تعقیبی به روش نتیجه آزمون در متغیر سطوح تحصیالت دارای رابطه معنادار بود و  از انجا که

 بونفرونی طبق جداول زیر استفاده نمودیم.

 ها بر اساس تحصيالتي زوجی ميانگين: مقایسه 14جدول

 ی مراکزمقایسه 
سواد بی

 و دیپلم

بیسواد و 

 فوق دیپلم

بیسواد و 

 لیسانس

دیپلم و 

 فوق دیپلم

دیپلم و 

 لیسانس

فوق دیپلم و 

 لیسانس

 شان و منزلت
 9,93 9,27 9,67 9,12 9,72 9,95 تفاوت میانگین

 6 9,69 9,35 <996/9 9,996 9,99 مقدار احتمال

 ارتباطات شفاف
 9,68 9,97 9,61 9,18 9,79 9,99 تفاوت میانگین

 9,95 9,999 9,19 <996/9 <996/9 9,99 مقدار احتمال

 مشارکت در تصمیم
 9,98 9,22 9,69 9,77 9,91 9,92 تفاوت میانگین

 6 9,26 6 <996/9 9,992 9,95 مقدار احتمال

 محرمانگی
 9,96 9,65 9,67 9,92 9,96 9,27 تفاوت میانگین

 6 9,13 9,32 9,997 9,993 9,99 مقدار احتمال

 -9,97 9,67 9,29 9,95 9,72 9,96 تفاوت میانگین کیفیت محیط

 ابعاد پاسخگویی و پاسخگویی کلی کا اسکویر درجه آزادی مقدار احتمال

 توجه فوری 4.070 9 254.

 ن و منزلتشا 18.99 9 <996/9

 ارتباطات شفاف 17.842 9 <996/9

 مشارکت در تصمیم 12.956 9 005.

 محرمانگی 12.616 9 006.

 بحق انتخا 19.530 9 <996/9

 کیفیت محیط 11.936 9 008.

 حمایت اجتماعی 21.158 9 <996/9

 کلی 18.711 9 <996/9
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 6 9,32 9,91 9,996 <111/1 6 مقدار احتمال

 حمایت اجتماعی
 9,28 9,99 9,66 9,59 9,96 9,23 تفاوت میانگین

 9,62 9,96 6 <996/9 9,99 9,92 مقدار احتمال

 پاسخگویی
 9,93 9,29 9,69 9,7 9,96 9,21 تفاوت میانگین

 6 9,96 9,96 <996/9 <996/9 9,92 مقدار احتمال

 

 با توجه به نتایج مندرج در جدول فوق:

دار مقاختالف معنادار ندارد ) "فوق دیپلم و لیسانس"و  "دیپلم و لیسانس"، "دیپلم و فوق دیپلم"سطوح میانگین منزلت در  -

ا و هها است و میانگین منزلت همچنین در بیسوادها بیشتر از فوق دیپلم( و میانگین منزلت در بیسوادها اندکی بیشتر از دیپلم0.05<احتمال

 .(0.05>مقدار احتمالها است )اختالف معنادار است لیسانس

مقدار د )اختالف معنادار ندار "فوق دیپلم و لیسانس"و  "دیپلم و بیسواد"، "دیپلم و فوق دیپلم"میانگین ارتباطات شفاف در سطوح   -

 ها و فوق دیپلم هاست است.( و میانگین ارتباطات شفاف در لیسانس ها اندکی بیشتر از دیپلم0.05<احتمال

مقدار اختالف معنادار است )  "بیسواد و لیسانس"و  "بیسواد و فوق دیپلم"صمیم فقط در سطوح میانگین مشارکت در ت  -

 .(0.05>احتمال

 اختالف معنا دار دارند. "بیسواد و لیسانس"و  "بیسواد و فوق دیپلم"میانگین محرمانگی فقط در دو سطح   -

ختالف ا "بیسواد و لیسانس"و  "بیسواد و فوق دیپلم"سطح میانگین حق انتخاب مانند دو بعد محرمانگی و استقالل فقط در دو   -

 معنادار دارند.

بیسواد " و "بیسواد و فوق دیپلم "میانگین کیفیت محیط همانند سه بعد محرمانگی، مشارکت در تصمیم و حق انتخاب در دو سطح   -

 اختالف معنادار دارند. "و لیسانس
مقدار ) اختالف معنادار ندارد "فوق دیپلم و لیسانس"و  "دیپلم و بیسواد"، "دیپلم دیپلم و فوق"میانگین حمایت اجتماعی در سطوح   -

ا و هها است و همچنین در دیپلم ها بیشتر از فوق دیپلم( و میانگین حمایت اجتماعی در بیسوادها اندکی بیشتر از فوق دیپلم0.05<احتمال

 .(0.05>مقدار احتمالها است )اختالف معنادار است لیسانس

 اختالف معنادار ندارند. در بقیه سطوح اختالف "فوق دیپلم و لیسانس"،  "دیپلم و فوق دیپلم "میانگین پاسخگویی کل در سطوح   -

 معنادار مشاهده شد.

 مراجعه نوع گروه در ل به افراد مراجعه کنندهک پاسخگویی و پاسخگویی ابعاد ميانگين مقایسه: 15جدول 

 پاسخگویی و پاسخگویی کلی ابعاد z هآمار مقدار احتمال

 توجه فوری 3.032- 0029.

 شان و منزلت 246.- 8069.

 ارتباطات شفاف 1.827- 0689.

 مشارکت در تصمیم 2.620- 0099.

 محرمانگی 2.589- 0109.

 حق انتخاب 863.- 3889.

 کیفیت محیط 1.471- 1419.

 حمایت اجتماعی -9,95 9,39

 کلی -6,33 9,99

 

فوری، مشارکت در تصمیم، محرمانگی و پاسخگویی  توجه ابعاد نمرات میانگین فوق، با استفاده از آزمون من ویتنی دولج اساس بر

  داشتند. آماری اختالف مراجعه نوع گروه دو کلی در
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 جنسيت گروه در به افراد مراجعه کننده کل پاسخگویی و پاسخگویی ابعاد ميانگين مقایسه: 11جدول 

 ابعاد پاسخگویی و پاسخگویی کلی z آماره لمقدار احتما

 توجه فوری 2.288- 022.

 شان و منزلت 071.- 9,399

 ارتباطات شفاف 1.212- 9,227

 مشارکت در تصمیم 2.145- 9,92

 محرمانگی 1.335- 9,682

 حق انتخاب 048.- 9,312

 کیفیت محیط 822.- 411.

 حمایت اجتماعی 067.- 947.

 کلی 1.595- 111.

 

 . ندداشت آماری اختالف بیمار جنس گروه دو در توجه فوری ابعاد نمرات فوق و با استفاده از آزمون من ویتنی میانگین جدول اساس بر

 اي سنیگروه در به افراد مراجعه کننده کل پاسخگویی و پاسخگویی ابعادميانگين  مقایسه: 17جدول 

 

ارتباطات شفاف، مشارکت در تصمیم، محرمانگی،  ابعاد نمرات با استفاده از آزمون کروسکال والیس میانگین فوق، جدول اساس بر

  داشتند. آماری اختالف مراجعه کنندگان سنی گروه سه کیفیت محیط، حمایت اجتماعی و پاسخگویی کلی در

 وضعيت تاهل گروهدر به افراد مراجعه کننده کل پاسخگویی و پاسخگویی دابعا ميانگين مقایسه: 18جدول 

 ابعاد پاسخگویی و پاسخگویی کلی z آماره  مقدار احتمال

 توجه فوری 581.- 561.

 شان و منزلت 1.034- 301.

 ارتباطات شفاف 1.300- 194.

 مشارکت در تصمیم 954.- 340.

 محرمانگی 347.- 729.

 نتخابحق ا 080.- 936.

 کیفیت محیط 1.078- 281.

 حمایت اجتماعی 478.- 633.

 کلی 761.- 446.

 

 ابعاد پاسخگویی و پاسخگویی کلی کا اسکویر درجه آزادي مقدار احتمال

 توجه فوری 6.267 2 9,99

 شان و منزلت 7.358 2 9,27

 ارتباطات شفاف 16.207 2 <9996/9

 مشارکت در تصمیم 13.050 2 9,996

 محرمانگی 15.454 2 <9996/9

 حق انتخاب 4.356 2 9,669

 کیفیت محیط 8.092 2 9,965

 حمایت اجتماعی 15.085 2 9,996

 کلی 16.032 2 <9996/9.
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 ختالفا دو گروه وضعیت تاهل در کل با استفاده از آزمون من ویتنی پاسخگویی و پاسخگویی ابعاد نمرات میانگین فوق، جدول اساس بر

  نداشتند. آماری

 اعضاي خانواده گروه تعداد در به افراد مراجعه کننده کل ییپاسخگو و پاسخگویی ابعاد ميانگين مقایسه: 13جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوری، ارتباطات شفاف، مشارکت در تصمیم،  توجه ابعاد نمرات با استفاده از آزمون کروسکال والیس میانگین فوق، جدول اساس بر

  د.داشتن آماری اختالف مراجعه کنندگان خانواده اعضای تعداد گروه سه و پاسخگویی کلی  درمحرمانگی، کیفیت محیط، حمایت اجتماعی 

 گروه پرداخت هزینه در به افراد مراجعه کننده کل پاسخگویی و پاسخگویی ابعاد ميانگين مقایسه: 21جدول 

 

 فوری، ارتباطات شفاف، مشارکت در تصمیم در توجه ابعاد نمرات سکال والیس میانگینبا استفاده از آزمون کرو فوق، جدول اساس بر

  داشتند. آماری اختالف مراجعه کنندگان های هزینه پرداخت گروه سه

 گروه نوع بيمه در کل پاسخگویی و پاسخگویی ابعاد توزیع مقایسه: 21جدول 

 ابعاد پاسخگویی و پاسخگویی کلی کا اسکویر درجه آزادي مقدار احتمال

 توجه فوری 5,932 2 025.

 شان و منزلت 7,935 2 064.

 ارتباطات شفاف 69,286 2 001.

 مشارکت در تصمیم 8,831 2 012.

 محرمانگی 1,689 2 045.

 حق انتخاب 2,933 2 350.

 کیفیت محیط 69,939 2 006.

 حمایت اجتماعی 8,879 2 012.

 کلی 62,969 2 002.

 ابعاد پاسخگویی و پاسخگویی کلی کا اسکویر درجه آزادي مقدار احتمال

 توجه فوری 7.165 2 028.

 شان و منزلت 3.612 2 164.

 ارتباطات شفاف 6.329 2 042.

 مشارکت در تصمیم 8.694 2 013.

 محرمانگی 4.067 2 131.

 حق انتخاب 2.484 2 289.

 کیفیت محیط 3.088 2 214.

 حمایت اجتماعی 243. 2 885.

 کلی 5.282 2 071.

 پاسخگویی کلی ابعاد پاسخگویی و کا اسکویر درجه آزادي مقدار احتمال

 توجه فوری 2.710 2 258.

 شان و منزلت 717. 2 699.

 ارتباطات شفاف 2.215 2 330.

 مشارکت در تصمیم 3.569 2 168.

 محرمانگی 883. 2 643.

 حق انتخاب 5.523 2 063.

 کیفیت محیط 2.037 2 361.
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 آماری اختالف دو گروه نوع بیمه در کل پاسخگویی و پاسخگویی ابعاد نمرات با آزمون کروسکال والیس میانگین فوق، جدول اساس بر

  نداشتند.

 مشتری و مشارکت در تصمیم( ارتباطات، منزلت، و شان محرمانگی، ابعاد فرد ) به احترام کلی دسته دو در جنبه های پاسخگویی

میگیرند و در جدول زیر تفاوت کلی انها مورد بررسی قرار گرفته  انتخاب( قرار حق اجتماعی، یتحما محیط، کیفیت فوری، )توجه مداری

 است.

 مرکز نوع تفکیک به و کلی طور به مراجعه کنندگان به احترام به فرد و مشتری مداری مراکز : میانگین نمرات22جدول 

 متغیر کلی خصوصی بهزیستی هالل احمر

انحراف 

 معیار
 گینمیان میانه

انحراف 

 معیار
 میانگین میانه

انحراف 

 معیار
 میانگین میانه

انحراف 

 معیار
 جنبه ها میانگین میانه

.659 2.25 2.14 .679 2.87 2.21 .679 1.82 2.00 .789 2.25 2.29 
احترام به 

 فرد

.509 2.5 2.46 .469 2.83 2.81 .549 2.08 2.21 .589 2.41 2.41 
مشتری 

 مداری

 

ق، میانگین پاسخگویی کل در جنبه مشتری مداری بیشتر از جنبه احترام به فرد است و به تفکیک نوع مراکز نشان براساس جدول فو

 میدهد که مراکز بهزیستی در دو جنبه کلی مشتری مداری و احترام به فرد در وضعیت بهتری قرار دارند.

 دریافت کنندگان خدمات دیدگاه از پاسخگویی ابعاد اهميت: 23جدول 

 درصد اهمیت بعاد پاسخگوییا

 12 توجه فوری

 14 شان و منزلت

 5 شفاف ارتباطات

 49 مشارکت در تصمیم

 5 محرمانگی

 8 حق انتخاب

 2 کیفیت محیط

 5 حمایت اجتماعی

 

 

 حمایت اجتماعی 544. 2 762.

 کلی 1.251 2 535.
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 مراجعه کنندگان نظر از بعد ترین اهميت بوده است و کم درصد( 49  (مشارکت در تصميم مراجعه کنندگان نظر از بعد ترین اهميت با

 .درصد( بوده است 2کيفيت محيط )
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 و پيشنهادات گيري بحث، نتيجه
مراکز  بود. پاسخگویی  2.30و 2.86، 2.10 مراکز خصوصی، بهزیستی و هالل احمر به ترتیب  تفکیک به و 2.31 کلی پاسخگویی نمره

با بررسی وضعیت پاسخگویی خدمات سالمت سازمان بهداشت جهانی  مطالعه در.  بود بهتر مراکز خصوصی و هالل احمر به نسبت بهزیستی

 سطح باالترین سالمت به تفکیک ابعاد، خدمات مورد را به خود اختصاص داد در 7از  9،7پاسخگویی کل نمره  ،OECD کشور 67 در

که با مطالعه ما همسویی  (61) شد بیان ارتباطات شفاف ی،پاسخگوی نظر از بعد و بدترین شد مشاهده مشارکت در تصمیم مورد در پاسخگویی

 انتخاب حق به مربوط پاسخگویی ترین درصد پایین "در آفریقای جنوبیبا عنوان پاسخگویی نظام سالمت  همکاران و پلتزر مطالعه در. دارد

که با مطالعه ما عدم همسویی دارد چرا که شان  (61) است بوده منزلت و شان نظر پاسخگویی از بعد، باالترین و است بوده خدمت دهنده ارائه

 "ویی در خدمات روانی آلمانپاسخگ"با عنوان  برامسفلد مطالعه در. و منزلت پایین ترین نمره پاسخگویی را به خود اختصاص داده است

نشان  پلتزر مطالعه در بستری های مراقبت ارزیابی. (26)است  بوده محرمانگی بعد به مربوط بیماران بستری در عملکرد نظر از بعد بهترین

 رتبطم های جنبه و داد خود اختصاص به پاسخگویی ابعاد تمام میان در را پاسخگویی نمره کمترین فوری توجه و مشارکت در تصمیم که داد

که در بعد کیفیت محیط با مطالعه ما همسو اما در دو  (61) دریافت کردند را پاسخگویی نمرات باالترین شان و محرمانگی کیفیت محیط، با

 مانگیمحر بستری، بیماران در عملکرد نظر از بعد بهترین برامسفلد مطالعه در. بعد شان و منزلت و محرمانگی عدم همسویی را نشان میدهد

را به خود که باز هم مالحظه میشود که در بعد مهم حق انتخاب که بیشترین نمره  (21)بود  انتخاب و مشارکت در تصمیم حق بدترین بعد و

 ( با مطالعه ما عدم همسویی وجود دارد!7از  2،1اختصاص داده است )

 در مراکز خصوصی بعد. است بوده کلی طور به (2,96و  2,1حق انتخاب و کیفیت محیط )به ترتیب  بعد به مربوط پاسخگویی بیشترین

 ربوطم پاسخگویی کمترین. است داده اختصاص خود به را نمره بیشترین مشارکت در تصمیم بعد مراکز بهزیستی در و (2,6کیفیت محیط )

اف ارتباطات شف به مربوط ترتیب هالل احمر به ، بهزیستی و  خصوصی مراکز تفکیک به و است بوده کلی طور به (2,68به شان و منزلت )

 نبیشتری (63) پلتزر چنین هم و ،(29) همکاران و کاووسی مطالعه در .است بوده (6,35شان و منزلت ) و (2,7(، حمایت اجتماعی )6,31)

یشترین ب رشیدیان مطالعه در چنین هم. است بوده دهنده ارائه انتخاب به مربوط پاسخگویی و کمترین محرمانگی بعد به مربوط پاسخگویی

 چنین هم. (17) است بوده کیفیت محیط و مشارکت در تصمیم بعد به مربوط پاسخگویی کمترین و منزلت و شان بعد به مربوط پاسخگویی

 کمترین و حیطم کیفیت به مربوط پاسخگویی بیشترین مسن، بیماران سرپایی به پاسخگویی بررسی در ، (63) همکاران و پلتزر مطالعه در

عملکرد  بهترین سرپایی، خدمات مورد در ،OECD کشور ده درسازمان بهداشت جهانی  مطالعه در. است دانسته شده فوری توجه به مربوط

 داشت نیخوا هم نیز ما مطالعه با بود که مشارکت در تصمیم و محیط کیفیت ابعاد بدترین و شد مشاهده انتخاب حق بعد مورد در پاسخگویی

 وددهنده و مشارکت در تصمیم ب ارائه انتخاب حق بعد بدترین و است بوده بعد محرمانگی عملکرد نظر از بعد بهترین نیز دیگری مطالعه در .

 حق بعد جز به ابعاد، تمامی در که داد نشان خصوصی، بهزیستی و هالل احمر مراکز کنندگان مراجعه در پاسخگویی ابعاد مقایسه.  (12)

 با است. در مطالعه حاضر بوده مراکز خصوصی و هالل احمر از بیشتر تیمراکز بهزیس پاسخگویی در مراکز هالل احمر بیشتر بود، که انتخاب

کیفیت  مراجعه کنندگان نظر از بعد ترین اهمیت بوده است و کم درصد( 93مشارکت در تصمیم ) مراجعه کنندگان نظر از بعد ترین اهمیت

            .درصد( بوده است 2محیط )

 اسخگوییپ. دهد می ارائه بیماران مورد در عملکرد از شفافی تصویر واقع در سالمت، های بتمراق کیفیت معیار یک عنوان به پاسخگویی

 احترام با درمان و محوری بیمار های حیطه در سالمت خدمات ارزیابی برای ساختارمند راهی سالمت نظام یک عملکرد از پارامتری عنوان به

 برنامه و اه سیاست ارزیابی و پایش، اجرا، با تواند می که. است عادالنه نگاهی زا بررسی نیازمند سالمت سیستم پاسخگویی چنین هم. است

 مکاریه نیز و آسایش احساس افزایش باعث میتواند پاسخگویی ارتقای. شود یکپارچه سالمت سیستم پاسخگویی بهبود در هدف مورد های

 ار مفیدی اطالعات جامعه در پاسخگویی مختلف حیطه های ارزیابی و اندازه گیری لذا. می شود سالمت خدمات از بهره گیری در مردم بهتر

 تاثیر تحت امر این. شود نمی تعیین سالمت عمومی دهندگان ارایه توسط تنها سالمت نظام پاسخگویی. آورد خواهد فراهم سیاستگذاران برای

 دولت تاثیر و تشویق مستلزم که است دولت با ظامن کل پاسخگویی تضمین مسئولیت عالوه به. باشد می نیز خصوصی بخش دهندگان ارایه

 است. بودن پاسخگو برای دولتی غیر بخش بر

در این مطالعه، مراکز توانبخشی در ابعاد ارتباطات شفاف، شان و منزلت و حمایت اجتماعی پایین ترین عملکرد را داشته اند. درحالی  

لی باالیی هستند. تعامل مددجویان) دریافت کنندگان خدمات( و همراهان از طرف که این ابعاد از پاسخگویی برای جامعه دارای اهمیت خی

ارائه دهندگان خدمات توانبخشی می تواند برای پاسخگو کردن نظام سالمت مفید باشد. ارتباط بیمار و ارائه دهندگان خدمات از مفاهیمی 

ابراین پیشنهاد میگردد برای پاسخگو کردن نظام توانبخشی همزمان است که کمتر در اصالحات بخش نظام سالمت ایران جای داشته است. بن

 مطالعه این در با اجرای طرح تحول سالمت، اصالحاتی در این زمینه ها) ارتباطات شفاف، شان و منزلت و حمایت اجتماعی( انجام گردد.

 از ناشی بودن خوب این شود بررسی باید اما ستا شده گزارش خوب خیلی عملکرد و اهمیت نظر از حق انتخاب و کیفیت محیط بعد اگرچه
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 تنیس انتظار از دور مختلف محیطی تغییرات با دیگر طرف از. است خود حقوق از افراد ناآگاهی به مربوط یا و است مناسب و خوب عملکرد

 دترینب که بود پاسخگویی از ابعادی به شان و منزلت جزء مربوط بعد چنین هم .شود برعکس دور چندان نه ای آینده در خوب دیدگاه این که

 اند تهنداش خوبی عملکرد که ابعادی برای و حفظ را اند کرده عمل خوب که ابعادی است الزم بنابراین. کرد دریافت پاسخگویی نظر از را نمره

 . است الزم پاسخگویی عاداب دیگر در چنین هم و زمینه این در کالن و خرد های ریزی برنامه و سازماندهی. شود اندیشیده تمهیداتی

 تشکر و قدردانی:
این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت توانبخشی بود که در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران انجام 

 شد. بدین منظور از همکاری سازمان های مورد مطالعه و اساتید تیم تحقیق تشکر و قدردانی میشود.
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