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 چکیده 
ست ماریمتمرکز بر ب سالمتیمراقبت  يهاستمیسامروزه  و هدف: زمینه ضا زانیم .ا ستار تیفیاز ک ماریب تیر  يپر

 نییمطالعه با هدف تع نیا .باشــدیم یمارســتانیب ســتمیدر ســ تیفیک تیریمد یاصــل يهااز مولفه یکیشــده  افتیدر
ــا ــتر مارانیب تیرض ــتار يمراقبت ها تیفیکاز  يبس ــ یداخل يدر بخش ها يپرس ــته به  یدرمان یمراکز آموزش وابس

 .دیانجام گرد زیتبردانشگاه علوم پزشکی 
ص کیمطالعه،  نیا ها:روش ست مقطعی یفیمطالعه تو شارکت  ا شرا ماریب 197که با م سال  طیواجد  در  1397در 

به روش  مارانیب يرینمونه گ .انجام شــد زیتبر یوابســته به دانشــگاه علوم پزشــک يهامارســتانیب یهفده بخش داخل
 spssنرم افزار با داده ها  لیتحل ي گردید.جمع آوربا استفاده از ابزارهاي استاندارد ها . دادهگردید انجام ینسبت یتصادف

 .شد استننباطی انجامو  یفیآمار توص و 13نسخه 
ضا نیانگیم نتایج: سب ( 31/187 ±76/21ن مارایب تیکل ر نمره  نیانگیم نیشترب) و 41-287از دامنه نمره قابل ک

 .بودنمره مربوط به تضاد حرف پزشکان با پرستاران  نیو کمتر ماریمربوط به برخورد محترمانه پرستار با ب تیرضا
نمره مربوط به تضاد  نیدر حد متوسط بود.کمتر ياز مراقبت پرستار مارانیب يتمندیمطالعه رضا نیدر ا گیري:نتیجه

ارائه  تیفیک در جهت ارتقاء یتوان گامیم پرستاري و پزشکان رانیمد يزیرکه با برنامهبود حرف پزشکان با پرستاران 
 برداشت. مارانیب يتمندیو رضا يپرستار يهامراقبت

 : هاواژه دیکل
مراقبت  ماران،یب تیرضــا
 کیفیت ،يپرستار

 

ــر برانحقوق  یتمام  يش
ــک ــگاه علوم پزش  یدانش

یه یدر بت ح محفوظ   تر
 است.
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 مقدمه 

تمرکز  ).1است( یدرمان یبهداشت هاينظام یمراقبت جزء اساس

تار عملکرد ـــ بت  ي برپرس که  ،اســــتمراق بت و بطوري  مراق

امروزه  .)2(دهندرا تشکیل می يقلب مداخالت پرستار يپرستار

ـــتاران به ا ـــاله که مفهوم مراقبت فقط اقدامات  نیاکثر پرس مس

ـــهیو کل يتکرار ـــت،ین ياش  تیفیکبا ). مراقبت 3دارند( یآگاه س

ـــده و  جادیا يازهایبرطرف کردن ن يخدمت برا کی ییتوانا ش

ـــاختن انتظارات مددجو م يبرا یزانیم ـــد(یبرآورده س . )4باش

 نیباشد که ایم تیفیانجام مراقبت با ک يدر پرستار ییهدف نها

به  .دارد مارانیب ریاز مرگ و م يریدر جلوگ یامر نقش مهم

ـــتاران با نیهم ـــطح مراقبت دیعلت پرس  ءها را ارتقابتوانند س

 ).5ببخشند (

ــاخص یکی ــت يهامراقبت تیفیک یابیمهم ارز يهااز ش  ،یبهداش

ــا ــت مارانیب تیرض ــا1(اس ــنجش رض اطالعات  انماریب تی). س

 برخی .)5دهد(یارائه م یبهداشت ستمیدر مورد عملکرد س یمهم

 نیمهم تر ي راپرســتار يهااز مراقبت ماریب تیاز محققان رضــا

. می دانند يپرستار يهامراقبت  تیاز کل ماریب تیشاخص رضا

ـــا مراقبت  تیفیک نیاز توافق ب يبه عنوان درجه ا ماریب تیرض

ستار ستار يپر شده  افتیدر یواقع يمورد انتظار و مراقبت پر

 .)6(شده است فیتعر

ـــت يهانظام در  ـــا زانیم ، محور ماریب یمراقبت بهداش  تیرض

ستار تیفیاز ک ماریب صل يهااز مولفه یکیشده  افتیدر يپر  یا

 هايسازمان مبنا نیابر  .)5باشد(یم یمارستانیب تیفیک تیریمد

ـــت  دررا مارانینظرات ب دیبامی کایدر آمر یارائه خدمات بهداش

 ). 7(مد نظر قرار دهندخود  ي مراقبتیبرنامه ها

ـــا  ،یاجتماع ،یعوامل متعدد فرهنگاز متاثر  مارانیب تمنديیرض

ص شخ صادي،   ی و تا حديشناخت تیجمع ی هايژگیو و یتیاقت

 از مراقبت مارانیب رضایتعدم  ).8( ي استپرستار يهامراقبت

ـــتاري  ،يبهبود امر در ریتاخ پیامد هاي نامطلوب از جمله پرس

سترافزایش طول مدت  شغال  يها نهیهز شی، افزاي ب درمان و ا

ــتانیب يها تخت ــود یم مارس ــایت بیماران از کیفیت 9(ش ). رض

 ،یمارســتانیب يهابخشبرخی از  بین در هاي پرســتاري مراقبت

). مطالعات 10برخوردار است ( بیشتري تیاهماز  به دالیل متعدد

ـــایت بیماران در این مح ـــده اندکی در مورد رض یط ها انجام ش

ضر با هدف تعیین  ست. لذا مطالعه حا ضاا ستر مارانیب تیر  يب

بت تیفیاز ک تار يهامراق ـــ ها يپرس مراکز  یداخل يدر بخش 

ش شک یدرمان یآموز شگاه علوم پز سته به دان انجام  زیتبر یواب

 گردید. 

 هاروش 
. جامعه مورد انجام شد مقطعی یفیتوصبه روش مطالعه حاضر 

داخلی مراکز آموزشـی  يهادر بخش يبسـتر مارانیبمطالعه را 

در ســال  و درمانی وابســته به دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز

ورود به مطالعه  اریدادند. مع لیتشــک(امام رضــا و ســینا) 1395

سن 18حداقل دارابودن ) 1 بر موارد زیر بود. لتمشم  )2.سال 

 )3.یگزارشخود بر اساس  یو روان یعدم ابتال به اختالل شناخت

به شـــرکت در  لی) تما4ی و داخل يهااز بخش یکیدر  يبســـتر

 یروش تصــادف بهنفر  197تعداد  ،براي انجام پژوهشپژوهش. 

ــبت ــد انتخاب ینس ــورت که ابتدا تعداد  نیبه ا ند.ش هاي بخشص

مشــخص شــد.  بخش هر مارانیبداخلی هر مرکز آموزشــی و 

سبت تعداد ب ساس و بر مارانیسپس به ن سبه  ا حجم نمونه محا

 مربوطه يها. ســپس به بخشدیگرد نییشــده ســهم هر بخش تع

ــتیو ل مراجعه ــده که مع صیترخ مارانیب س  به ورود يارهایش

ند، ته عه را دارا بود طال ها  نیو از ب هیم هاآن نه  روش  به نمو

مراقبت  از مارانیب يتمندیانتخاب و پرسـشـنامه رضـا یتصـادف

ستار يها صاحبه ت يپر صورت م س تا شد و لیکمب  دنیزمان ر

داشــت. حجم نمونه  ادامهي ریبه حجم نمونه مورد نظر، نمونه گ

 از فرمول ســـتفادها و همکاران و با فرج زاده براســـاس مطالعه 
2d/2S2Z   قت با د ـــطح 15/0،  ناد و س با   0/  0 5 يا ر  مع و 

نه  مال ریزش نمو به  197احتســــاب ده درصــــد احت ـــ حاس م

 .)11گردید(

هت جمع  فاده ها داده يآورج ـــت عات فردياز با اس   ،فرم اطال

صیالت اجتماع يفرد يها یژگیو سطح تح سن، جنس،  شامل  ی 
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ستري  سابقه ب ضا و مارانیب و  شنامه ر س انجام  1مارانیب تیپر

 يدر رابطه با خدمات و کارها هیانیب 41 این ابزار مشتمل بر شد.

ستار ست که ب يپر درجه  اسیمق به آن نظر دهد. یستیبا ماریا

ـــاس ل يبند ـــت که از  7 کرتیبراس با  "کامال مخالف"درجه اس

دامنه  .اســتشــده  يرتبه بند 7با نمره  "افقکامال مو"تا  1نمره 

ـــنامه از  نینمره در ا ـــش ـــد. یم 287تا  41پرس در مطالعه  باش

پرســـشـــنامه،  ییمحتواو  يصـــور ییحاضـــر جهت انجام روا

 یدانشگاه علوم پزشک دیتن از اسات 10 اریپرسشنامه ها در اخت

 یابیارز ي. برادیآنها اعمال گرد یقرار گرفتند و نظرات اصـــالح

شــده و  لیتکم مارانیتن از ب 20پرســشــنامه ها ، توســط  ییایپا

محاســـبه 89/0کرونباخ  يآلفا بیآن با ضـــر یدرون یهمســـان

ـــگاه علوم اخالق تهیپژوهش در کم نیا .دیگرد  در پژوهش دانش

ـــک ــا کــد ی تبریزپزش   IR.TBZmed.REC 1397.640 اخالق ب

 جهت ینامه کتب ی. پژوهشـــگر پس از اخذ معرفگردید بیتصـــو

جام به ب ان تانیپژوهش  ـــ ئهمارس  ها مراجعه نمود و پس از ارا

ـــ هدف پژوهش و اطم حاتیتوض  در مارانیبه ب نانیدر مورد 

ـــوص ـــا خص  آنان یکتب تیمحرمانه بودن اطالعات و اخذ رض

ـــرکت در مطالعه، از ب جهت ـــرا مارانیش ـــورت طیواجد ش  بص

ــاحبه ــا مص ــنامه رض ــش  مارانینمود. به ب لیرا تکم يتمندیپرس

 ، پرسشنامه مذکور راتیداده شده که در صورت رضا حیتوض

 و  است داده شد که اطالعات محرمانه نانیو به آن ها اطم لیتکم

  باشد.ینم یبه ذکر نام و نام خانوادگ ازین

صداده لیوتحل هیجهت تجز سمت تو  عیتوز از جداول یفیها در ق

ستاندارد نیانگیو م یفراوان ستفاده انحراف ا  سهیمقا يشد.برا ا

ابتدا داده ها به  ک،یدموگراف ها براســـاس مشـــخصـــاتنیانگیم

کلموگروف "استفاده از آزمون  با نرمال عیاز توز یمنظور بررس

 عیاز توز يبه علت برخوردار که اســـتفاده شـــد " رنوفیاســـم

ـــهیمقا ينرمال برا ـــا يهانمره مولفه نیانگیم س از  يتمندیرض

ستقل وآمار يآزمون ها ستفاده  یکطرفه اریانسوآنالیز ي تی م ا

 . دیگرد یتلق >05/0Pي دار یسطح معن .شد

 نتایج 
تایج  نده در مارانیباز  )3/52نفر( 103برطبق ن ـــرکت کن  نیا ش

عه مرد عداد مطال هل ، 8/84نفر( 167 بودند. ت تا  ) %32نفر( 63) م

ـــواد  ـــترهم ) %5/67نفر ( 133و بیس ــــابقــه بس  یقبل يس

 ). 1داشتند(جدول

ـــاس نتایج مطالعه ـــایت بیماران  ،براس  )76/21(میانگین کل رض

ــب ( 31/187 ــتری) بود. ب41-287از کل دامنه نمره قابل کس  نیش

ماران تینمره رضـــا نیانگیم نه  بی به برخورد محترما مربوط 

ـــتار با ـــاد حرف  هم نمره نیو کمتر ماریب پرس مربوط به تض

 ).2بود(جدول پزشکان با پرستاران 

هاي برمبناي نتایج مطالعه بین میانگین نمره رضـــایت از مراقبت

 پرستاري و مشخصات فردي و اجتماعی بیماران مشاهده نشد.

 فردي اجتماعی بیماران مورد مطالعهفراوانی و میانگین ویژگی هاي : 1جدول شماره 

 مشخصات (انحراف معیار) میانگین

 سن (سال) 85/50 )72/16(

  تعداد (درصد)
) جنس مرد 52/3 )103 

( 47/7  زن 94(

(32)63 

( 23/9 )47 

( 14/7 )29 

( 18/8 )37 

 بیسواد

 ابتدایی

 راهنمایی

 متوسطه

 تحصیالتسطح 

                                                      
1 La Monica-Oberst Patient Satisfaction Scale   
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( 10/7  دانشگاهی 21(

( 12/2 )24 

( 84/8 )167 

(3)6 

 مجرد

 متاهل

 بیوه یا مطلقه

 وضیعت تاهل

( 58/9 )116 

( 1/5 )3 

( 39/6 )78 

 هزینهکمتر از  درآمد

 هزینهبیشتر از  درآمد

 هزینهبرابر  درآمد

متوسط درآمد 

 ماهیانه

( 67/5 )133 

( 32/5 )64 

 دارد

 ندارد
 سابقه بستري

هاي مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز به هر یک از عبارت: پاسخ بیماران بستري در 2جدول شماره 

 پرسشنامه رضایت بیمار

 پرسشنامه رضایت بیمار (انحراف معیار)میانگین پرسشنامه رضایت بیمار (انحراف معیار)میانگین

74/5 ( 24/1 24/2 احساس آرامش در بخش ( ( 58/1  دقت در کارها (

68/2 ( 96/1 79/5 پرستاران به قولشانعمل  ( ( 51/1  داشتن مهارت کافی در انجام کارها (

41/5 ( 57/1 50/5 از عهده کار برآمدن در هر شرایطی ( ( 43/1  دادن پیشنهادات خوب (

48/5 ( 43/1 65/5 تذکر پیگیري درمان ( ( 48/1  توضیح قبل از انجام کار (

19/5 ( 45/1 91/5 به عنوان بهترین هم صحبت ( ( 54/1  احترام برخورد با (

36/5 ( 51/1 39/2 انجام کارهاي آرامش دهنده بیمار ( ( 83/1  توجه به نگرانی بیمار و نه فقط اتمام کار (

25/5 ( 20/2 34/2 پرستاران باید بهتر کار کنند ( ( 69/1  سریع بودن در انجام کارها (

13/2 ( 58/1 52/5 منظم بودن ( ( 49/1  پیگیري نیازها (

62/5 ( 53/1 28/2 درمان تذکر راجع به پیگیري ( ( 74/1  برخورد صمیمی و دوستانه (

25/5 ( 47/1 51/5 بیان احساسات با پرستاران ( ( 58/1  قابل فهم توضیح دادن (

71/5 ( 48/1 23/5 نقش پرستاران در درك بیماري ( ( 09/1  لذت بردن پرستاران از مراقبت بیماران (

46/5 ( 46/1 39/5 حمایت روانی و جسمی ( ( 70/1  بیمار تا مسائل دیگراولویت دادن به  (

71/5 ( 35/1 71/2 تاکید بر مسائل مهم و مورد نیاز بیمار ( ( 83/2  بی حوصله کار کردن (

40/2 ( 76/1 29/5 برخورد با دید عدم آگاهی بیمار ( ( 53/1  داشتن احساس راحتی و بیان مشکالت (

49/2 ( 75/1 55/5 عدم توجه به خواسته هاي بیمار ( ( 46/1  سواالت بیمارتوضیحات کامل در مورد  (

78/5 ( 41/1 02/5 برخورد مهربان پرستار با بیمار ( ( 83/1  توجه پرستار به فرد به عنوان انسان (

15/2 ( 68/1 54/5 عدم کمک به بیمار در موقع نیاز ( ( 55/1  پرستاران باعث آرامش می شوند (

37/5 ( 62/1 48/4 سرعت مناسب در انجام کارها ( ( 93/1  مرکزتمایل بیمار به رجوع به  (

65/5 ( 44/1 67/2 درك باالي پرستار در فهم مشکالت ( ( 97/1  توجه به صداي زنگ اخبار بیمار (

71/5 ( 55/1 38/5 داشتن امنیت هنگام مراقبت ( ( 63/1  دادن توضیحات درمورد عوارض درمان (

31/187 ( 76/21 13/2 میانگین کل رضایت بیماران ( ( 42/1  تطبیق حرف پرستاران با پزشکان (
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 مقایسه نمره رضایت بیماران بر حسب ویژگی هاي فردي اجتماعی آنان -3جدول شماره 

 ویژگی هاي فردي اجتماعی نمره کل رضایت بیماران شاخص هاي آماري

 انحراف معیار±میانگین

*t= 066/0  

p= 948/0  

24/187 ± 07/23  

38/187 ± 61/20  

 زن

 مرد

 جنس

**f= 403/1  

p= 234/0  

73/170 ± 61/22  

22/170 ± 09/26  

45/175 ± 97/21  

19/167 ± 84/23  

67/180 ± 41/17  

 بی سواد

 ابتدایی

 راهنمایی

 متوسطه

 دانشگاهی

 تحصیالت

**f= 639/1  

p= 182/0  

87/167 ± 33/25  

74/172 ± 87/22  

20/163 ± 39/21  

 مجرد

 متاهل

 بیوه یا مطلقه

 تاهل

**f= 557/0  

p= 732/0  

39/172 ± 96/23  

18/171 ± 28/22  

50/164 ± 06/36  

 درآمد کمتر از هزینه

 درآمد برابر با هزینه

 درآمد بیشتر از هزینه

 درآمد

*t=- 792/0  

P= 429/0  

71/186 ± 87/20  

33/189 ± 07/23  

 دارد

 ندارد

 سابقه بستري

*آزمون تی مستقل   ** اریانسوآزمون آنالیز

 بحث   
س ستاري از د تیفیک یبرر  از یکی مارانیب دگاهیمراقبت هاي پر

 .است یمارستانیخدمات ب تیفیک یابیمهم در ارزش ابزارهاي

 اديیشود ، انتظارات زیبستري م مارستانیدر ب ماریکه ب یزمان

 بر مارانیخدمات سالمت دارد، وسطح توقعات ب هینظام ارا از

 ). 14و13گذارد( یم ریآنها تاث تیرضا زانیم

از خدمات  مارانیب تیرضا زانیم داد، مطالعه حاضر نشان جینتا

نتایج  بود.هاي داخلی در ســـطح متوســـط در بخش پرســـتاري

جعفر ) و 15(و قلجه ییجوال)، 11فرج زاده و همکاران ( مطالعات

ضی مطالعات 16جالل ( ضر بود. در بع سو با مطالعه حا ) نیز هم

 ) 18همکاران(صفري و  ،)17نظیر مطالعه خضري و همکاران (

 

ضی از  ستاري کم و در بع ضایت بیماران از خدمات پر میزان ر

ـــمطالعات دیگر مانند مطالعه  ) 20(  Alasad) و 19(انیو مقدس

 اریبســي از مراقبت پرســتار مارانیب يتمندینمره رضــا نیانگیم

ی ندارد. مطالعه حاضر همخواننتایج باال گزارش شده است که با 

ـــی از وجود تفاوت در دالیل احتمالی این  ـــوع احتماال ناش موض

 باشد.هاي فرهنگی میجامعه آماري، ابزار مطالعه و زمینه

ــر بی ــتردر مطالعه حاض ــا نیانگیم نیش مربوط به  تینمره رض

ـــتار با ب نمره مربوط به  نیو کمتر ماریبرخورد محترمانه پرس

ـــتاران  ـــکان با پرس ـــاد حرف پزش بود. در مطالعه همتی و تض

عملکرد ارتباطی ) 23) و سـبزواري(22) ، جانسـون(21همکاران (

در سطح خوب گزارش شده است.  پرستاران با بیماران بستري

در یک مطالعه مروري عدم هماهنگی بین پزشــکان و پرســتاران 

ستاران ذکر گردیده  سوي پر بعنوان یک چالش بین حرفه اي از 

 ).24است(

ـــاس  ـــر مطالعه  جینتابراس  انگنیم در يدار یتفاوت معنحاض

و  يبر حسب مشخصات فرد يپرستار ياز مراقبت ها تیرضا
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در مطالعه  ،مشـــاهده نگردید. در همین راســـتا مارانیب یاجتماع

خضري و همکاران این تفاوت تنها با سطح تحصیالت تمشارکت 

ـــت آمد( ). در مطالعه فرج زاده و همکاران این 17کنندگان بدس

و  اتیســطح تحصــســن، تفاوت در برخی شــاخص ها از جمله 

ـــکونت ـــاهده گردید( محل س ). علت این تفاوت 11واحد ها مش

احتماال می تواند در مشـــخصـــات فردي اجتماعی بیماران ، نوع 

 بخش و حجم نمونه در بین مطالعات مختلف باشد.

ب نیدرا هش  خش هــاي  مــارانیپژو ب تري در لی بســــ خ دا

ز ی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریآموزشمراکز

فت عه قرار گر طال نابر این . مورد م تاب عه حاصـــل از  جین طال م

و سایر  بخش ها ریدر سا بستري مارانیبه ب میقابل تعم احتماال

ستان شد.ینم بیمار سب از طرفی  با سخ منا  ریغ ایعدم ارائه پا

سط برخ یواقع شنامه تو س سواالت پر شرکت  مارانیاز ب یبه 

ـــواالت باالي حجم  لیکننده به دل  محدودیت دیگر مطالعه بود.س

شرکت کنندگان حق داشتند به طور  ت،یمحدود نیغلبه بر ا يبرا

 یکافدر زمان مناســـب و داوطلبانه در پژوهش شـــرکت کنند و 

 .پرسشنامه اقدام نمایند لیجهت تکم

  گیرينتیجه 
 سطحدر  ياز مراقبت پرستار مارانیب يتمندیمطالعه رضا نیدر ا

نمره مربوط به تضاد حرف پزشکان با  نیمتوسط بود. کمتر

و پزشکان  يپرستار رانیمد يزیپرستاران بود که با برنامه ر

 يپرستار يهاارائه مراقبت تیفیدر جهت ارتقاء ک یتوان گام یم

 .اشتبرد مارانیب يتمندیو رضا

 و قدردانی تشکر 

در   IR.TBZmed.REC 1397.640با کد اخالق  یقاتیطرح تحق نیا

تصویب  تبریز یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

 سندگانینو لهیوس نیبد .مالی قرار گرفته است تیحما و مورد

پژوهش  نیدر انجام ا کهی کسان هیدانند از کلیبرخود الزم م

 .ندینما یو قدردان تشکرهمکاري داشته اند، 

 تضاد منافع 
نویســـندگان در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی توســـط 

 .گزارش نشده است

 مشارکت نویسندگان:
 اـی ،اـه داده آوري عـجم یا ،مطالعه حیاطر و دازيپر ممفهو) 1(

ـــتحلی و تجزیه ـــتفس و لـ ـــه داده یرـ پریسا آقایی، حسین  : اـ

ابراهیمی ، حسـین نامدار ارشـتناب، محمد ارشـدي بسـتان آباد، 

 حسین رنجبر

 ايوـمحت ینودـت تـجه آن بینیزاـب یا مقاله نویس پیش تهیه )2(

پریســـا آقایی، حســـین ابراهیمی ، حســـین نامدار : نهاندیشمندا

 ارشتناب، محمد ارشدي بستان آباد، حسین رنجبر

  :هـمجل هـب لساار از پیش ستنوشتهد نهایی تایید )3(

سین نامدار  سین ابراهیمی ، ح سا آقایی، ح شتناب، محمد پری ار

ارشدي بستان آباد، حسین رنجبر
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   Abstract 

 Background & Aim: Today, health care systems are focused on the patient. The level of 
patient satisfaction with the quality of nursing care received is one of the main components of 
quality management in the hospital system. This study aimed to determine the satisfaction of 
inpatients with the quality of nursing care in the internal wards in medical training centers 
affiliated with Tabriz University of Medical Sciences. 

Methods: This study is a cross-sectional descriptive study that was conducted with the 
participation of 197 eligible patients in 2018 in seventeen medical wards of hospitals affiliated 
with Tabriz University of Medical Sciences. Patients were sampled using a proportional 
random method. Data were collected using standard tools. Data analysis was done with spss 
software version 13 and descriptive and inferential statistics. 

Results: The total average satisfaction of patients is 187.31(21.76) from the range of 
obtainable scores (41-287) and the highest average satisfaction score is related to the respectful 
treatment of the nurse with the patient and the lowest score is related to the conflict between 
the words of doctors and nurses. 

Conclusion: In this study, patients' satisfaction with nursing care was average. The lowest 
score was related to the conflict between the words of doctors and nurses that with the planning 
of nursing managers and doctors, a step can be taken to improve the quality of nursing care 
and patient satisfaction. 
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