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Abstract
Aims: Evaluation of patient satisfaction (PS) is one of the basic components of the quality of
health systems. Accordingly, this study has been conducted to analyze the validity and
reliability of Telephone Based Satisfaction Questionnaire of Baqiyatallah Inpatient (TBSQ).
Methods: This study was carried out on 731 inpatients admitted to Baqiyatallah Hospital during
2011 and 2012. Inpatients were selected by proportional stratified sampling method. In this
study after checking content validity, the confirmatory and explanatory factor analysis and
alpha method were utilized to examine construct validity and reliability respectively. Data were
analyzed by SPSS and AMOS programmer version 18th.
Results: The obtained samples consist of 397(54.3%) women and 334 (45.7%) men. The
explanatory factor analysis showed 5 factors with 77% total variance and 0.77 Kaser-MeyerOlkin Index. The result also confirmed by the confirmatory factor analysis (RMSEA=0.04,
GFI=0.95, AGFI=0.93). Reliability was measured 0.81 via Cronbach's Alpha method.
Conclusion: TBSQ appears to be a valid and reliable tool for assessing inpatient satisfaction
and can be used in these situations.
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استانداردسازی و بررسي خصوصیات رواني پرسشنامه تلفني رضایت بیماران بستری بقیه اهلل

(عج)

محمدصادق مهدوی ،PhD 5مهری حجت دوست ،MD 2زینت پرورده ،MSc 2محمد غالمي فشارکيPhD *3
2واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بقیه اهلل ،تهران ،ایران.
 2مدیریت تحول و حاکمیت بالینی بیمارستان بقیه اهلل ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ،تهران ،ایران
 9گروه آمار زیستی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،تهران ،ایران

چکیده
اهداف :سنجش رضایتمندی بیمار یکی از مهمترین شاخصهای ارکان سیستمهای ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی میباشد .با توجه به
اهمیت این موضوع این مطالعه باهدف هنجاریابی و بررسی روایی و پایابی پرسشنامه تلفنی رضایت بیماران بستری بقیه ا ...االعظم انجام
شده است
روشها :این مطالعه بر روی  192نفر از بیماران بستری مراجعهکننده به بیمارستان بقیه اهلل االعظم (عج) طی سالهای  2931و  2932و با
استفاده از نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم انجام پذیرفته است .در این مطالعه پس از بررسی روایی محتوا جهت بررسی روایی سازه از
تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و جهت بررسی پایایی از روش آلفا و جهت تحلیل دادهها از نرمهای افزار  SSSSو  AMOSنسخه 21
استفاده گردید.
یافتهها :نمونه حاصله ،متشکل از  192نفر 931 ،نفر ( )%44/9زن و  994نفر ( )%44/1مرد بود .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشاندهنده
پنج عامل با تبیین  %49واریانس و شاخص کیسن مایر الکین  1/11گردید .این عوامل نیز بوسیله تحلیل عاملی تأییدی مورد تصدیق قرار
گرفت ( .)AGFI=1/39،GFI= 1/34 ،RMSEA=1/14پایایی پرسشنامه نیز توسط روش الفای کرونباخ برابر  1/12گزارش گردید.
نتیجهگیری :با توجه به اینکه شاخصهای روایی و پایایی پرسشنامه تلفنی رضایت سنجی بیماران بستری بقیه ا ...االعظم (عج) همگی در
حد مطلوبی گزارش گردیدند میتوان از این به عنوان ابزاری روا و پایا در اندازهگیری رضایت بیماران بستری استفاده نمود.
کلیدواژهها :استانداردسازی ،رضایت بیماران بستری ،پایایی ،روایی
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مقدمه
یکی از راههای کنترل و ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی
بررسی میزان رضایتمندی بیماران میباشد [ .]2از این رو
امروزه رضایتمندی بیمار به عنوان یکی از شاخصهای مهم در
کیفیت خدمات سالمت از طرف سازمانهای بهداشتی درمانی
مورد توجه قرارگرفته [ ]2 ,2و به عنوان نشانگری از رشد
عالقمندی مراقبین بهداشتی نسبت به استفاده از ارزیابیهای
بیماران از سیستمهای بهداشتی مورد توجه قرارگرفته [ ]9و
اندازهگیری آن کمک شایانی را به سازمانهای بهداشتی-درمانی
جهت ارتقاء و بهبودی سطح کیفیت آنان نموده است [ .]4اما
مانند هر متغیر روانی دیگر در زمینه اندازهگیری رضایت بیمار
نیازمند استفاده از ابزار میباشیم .در زمینه اندازهگیری رضایت
بیمار ابزارهای متعددی وجود دارد که از آن جمله میتوان به
شاخص رضایت بیمار المونیکا و اوبرست (La Monica-
 )LOPSS Satisfaction Scale: Oberst Patientبا 42
سئوال و سه زیر حیطه «نارضایتی (،»)Dissatisfaction
«حمایت فردی ( »)Interpersonal Supportو «برداشت

خوب ( ]5[ »)Good Impressionمقیاس رضایت بیماران
ریسر ( )Risser Patient Satisfaction Scaleبا  42سئوال
و سه زیر مقیاس «عوامل تکنیکی و حرفهای (Technical-
« ،»)Professional Factorsارتباطات مسئوالنه
( »)Trusting Relationshipو «ارتباطات آموزشی
( » )Educational Relationshipمیباشد [ .]6مقیاس 24
و  41سئوالی Patient Perception of ( PPHEN
 )Hospital Experience with Nursingبا  4زیر مقیاس
«دانستن (« ،»)Knowingباهم بودن (،»)Being With
«هدف از انجام (« ،»)Doing Forتوانایی ( »)Enablingو
«اعتقاد داشتن ( .]1[ »)Maintaining Beliefپرسشنامه
البرلل و همکاران با  91سئوال و  6زیر حیطه «خدمات
«ارتباطات
،»)Nursing
(Care
پرستاری
(« ،»)Communicationطرحریزی ترخیص و استمرار
،»)Discharge
(Planning/Continuity
مراقبت
«مراقبتهای فیزیکی (« ،»)Physical Careنظم خدمات
«راحتی
،»)Living
(Arrangement
بستری
( ]1[ »)Convenienceپرسشنامه  23سئوالی الرسون و
همکاران با سه زیر حیطه «یاری (« ،»)Assistiveبیاعتنایی
(« ،»)Benign neglectفعالیت (،]3[ »)Enabling
پرسشنامه  44سئوالی Questionnaire for ( QSH
 )Satisfaction of Hospitalizedبا  3زیر حیطه «کادر
پزشکی (« ،»)Medical Staffکادر پرستاری ( ’Nurses
« ،»)Staffکادر ماما (« ،»)Midwives Staffدیگر کارمندان
(« ،»)Other Staffشناسایی کارکنان ( Staff
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« ،»)identificationپذیرش (« ،»)Admissionچینش و
امکانات اتاق (« ،»)Room Arrangementغذا ( »)Foodو
«مدت انتظار ( »)Waiting Timeو دو حیطه کلی کارکنان و
ساختار [ ]21و پرسشنامه  94سئوالی رضایت بیمار بستری
نجمیه با پنج حیطه «رضایت از برخورد و خدمات پرستاری»،
«رضایت از پزشک»« ،رضایت از بخش بستری»« ،رضایت
همراهان» و «رضایت از اتاق» اشاره نمود [ .]22البته در زمینه
رضایت بیماران خاص نیز پرسشنامههایی به صورت مجزا
طراحی شده است که از آن جمله میتوان به پرسشنامه رضایت
بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس [ ،]22پرسشنامه رضایت
بیماران بستری در بخش بیماریهای حاد [ ،]29پرسشنامه
رضایت بیماران مبتال به سکته مغزی [ ،]24پرسشنامه رضایت
بیماران بستری روانی [ ]26 ,24و مانند آنها اشاره نمود .اما
کمبود شواهد معتبر در زمینههای مختلف تعریف و اندازهگیری
رضایت بیمار و نارساییهای موجود در تبیین دقیق و کامل ابعاد،
جنبهها و عوامل سازنده آن از یک سو و نیاز روزافزون مراکز
درمانی به شناخت کامل بیماران و عوامل موثر بر رضایتمندی
آنها و نیز نبود ابزاری استاندارد در ایران که توانایی و جامعیت
کافی در زمینه رضایتمندی بیماران بستری را دارا باشد سبب شد
تا پژوهش حاضر بر پایه هدف اصلی تهیه و استانداردسازی
پرسشنامه تلفنی رضایت بیماران بستری بقیه ا( ...عج) طراحی و
اجرا گردید

روشها
این پژژوهش از نژوع مطالعژات تحلیلژی-مقطعژی اسژت .جامعژه
مطالعژژه شژژوندگان ایژن مطالعژژه را کلیژه بیمژژاران بسژژتریشژژده
در بیمارسژژتان فژژوق تخصصژژی بقیژژه ا ...االعظژژم تشژژکیل
میداد .مژال ورود بژه ایژن مطالعژه بسژتری حژداقل دو روز و
مژژال خژژرو از مطالعژژه ،عژژدم تمایژژل و توانژژایی بیمژژار و
نداشژژتن سژژواد وی در نظژژر گرفتژژه گردیژژد .ایژژن مطالعژژه بژژا
حجژژم نمونژژه  192نفژژر در سژژه ماهژژه انتهژژایی سژژال  2931و
سال  2932بژا روش نمونژهگیژری طبقژهای متناسژب بژا انژدازه
از بخشهژای بیمارسژتان بقیژه ا ...االعظژم انجژام پژذیرفت .از
آنجژژایی کژژه هژژدف ایژژن مطالعژژه استانداردسژژازی و بررسژژی
پایژایی و روایژژی پرسشژژنامه مژیباشژژد و از آنجژژایی کژژه حجژژم
نمونژژه  411در اسژژتفاده از چنژژین روشهژژایی مناسژژب اسژژت
[ ]21و بژژژا توجژژژه بژژژه اینکژ ژه در تحلیژ ژل روایژژژی سژژژاختار
پرسشژژنامه از روش معژژادالت سژژاختاری اسژژتفاده شژژده اسژژت و
یکژی از شژژاخصهژژای مهژژم در حجژژم نمونژژه بژژزر تژژر بژژودن
شاخص هاتلر از حجم نمونه مژیباشژد از ایژن رو بژا توجژه بژه
جژژدول  2و بیشژژتر بژژودن حجژژم نمونژژه از شژژاخص هتلژژر
میتژوان از کژافی بژودن حجژم نمونژه اطمینژان حاصژل نمژود
[ .]21در این مطالعه پاسژ دهنژدگان بژدون اجبژار و بژا آرامژش

استانداردسازی پرسشنامه رضایت بیماران بستری بقیه ا(...عج) 219 /

روایی ،از روشهژای محتژوا و سژاختار و بژرای بررسژی پایژایی
از روش همبسژژژتگی درونژ ژی و ضژژژریب آلفژژژای کرونبژژژاخ و
جهژژت تحلیژژل دادههژژا از روشهژژای آمژژار توصژژیفی (درصژژد،
میژ ژانگین ،انحژژژراف معیژ ژار) و اسژژژتنباطی (تحلیژ ژل عژژژاملی
اکتشژژافی ،تحلیژل عژژاملی تأییژژدی) و جهژژت تحلیژل دادههژژا از
نژژژرمافزارهژژژای  SPSSو  AMOSنسژژژخه  21اسژژژتفاده
گردید.

خاطر به سژئواالت پرسشژنامه کژه بژدون نژام بژوده پاسژ داده
و در نهای ژت دادههژژای جم ژ آوری شژژده بصژژورت جمع ژی و نژژه
فژژردی تحلی ژل گشژژت .در ای ژن مطالعژژه ،نمونژژههژژا عژژالوه بژژر
سئواالت پرسشنامه رضژایت بیمژاران بسژتری تلفنژی بقیژه ا،...
بژژه پرسشژژنامهای حژژاوی فژژرم مشخصژژات دموگرافی ژک شژژامل
سژژئواالتی ماننژژد سژژن ،جژژنس ،وضژژعیت تأهژژل و میژژزان
تحصژژیالت پاسژژ نمودنژژد .در ایژژن تحقیژژق بژژرای بررسژژی

جدول  .5وزنهای عوامل استخرا شده از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس
عوامل

شماره سئوال

پرستاری

رضایت از خدمات

رضایت از پذیرش

پزشکي

رضایت از خدمات

رضایت از غذا

رضایت از اتاق

سئواالت

درصد واریانس هر عامل

%22/26

%24/94

2

نحوه برخورد کارکنان پذیرش

1/916

2

سرعت عمل کارکنان پذیرش

1/122

9

ارائه اطالعات و راهنماییهای مورد نیاز

1/144

%1/11 %21/44

%11/41

4

نحوه ارتباط کارکنان پرستاری

/941

4

حضور به موق پرستاران بر بالین شما و میزان رسیدگی به شما

1/161

6

ارائه آموزشهای الزم توسط پرستاران در زمینه درمان و پیگیری امورات
درمانی شما

1/111

1

سرعت انجام فعالیتهای مربوط به ترخیص در بخش بستری

1/414

1

رعایت احترام و توجه به حدود شرعی و مذهبی توسط پرستار

1/442

3

رعایت حریم خصوصی توسط پرستار

1/692

21

نحوه برخورد پزشک

1/996

22

ارائه اطالعات کافی در زمینه درمان و پیگیری ادامه درمان توسط پزشک

1/644

22

رعایت احترام و توجه به حدود شرعی و مذهبی توسط پزشک

1/64

29

رعایت حریم خصوصی توسط پزشک

1/192

24

کیفیت غذای بیمارستان

1/194

24

نحوه رفتار متصدیان توزی غذا

1/911

26

تنوع غذا

1/136

21

کیفیت تخت

1/932

21

امکانات رفاهی اتاق (یخچال ،تلویزیون ،سرویس بهداشتی و تهویه)

1/192

23

نظافت اتاق

1/144

* عوامل با بار عاملی زیر  1/9نمایش داده نشده است.
جدول  .2شاخصهای نیکویی برازش الگوی اندازهگیری پرسشنامه
کای دو

هتلر

943

درجه آزادی

944/64

کای دوی نسبي

2/61

223

RMSEA

GFI

1/14

AGFI

1/34

1/39

جدول  .3ضریب آلفای کرونباخ برای زیر حیطهها و کل پرسشنامه
رضایت

تعداد سئوال
آلفای کرونباخ

رضایت از خدمات

رضایت از

از

خدمات

رضایت

از

پرستاری

پذیرش

پزشکي

غذا

6
%16

9
%11

4
%61

9
%61
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رضایت از اتاق

9
%42

رضایت
کل

23
%12
J Mil Med
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شکل  .2نمودار ساختار عاملی تأییدی برازنده بر پرسشنامه

نتایج
نمونه حاصله ،متشکل از  192نفر 931 ،نفر ( )%44/9زن و 994
نفر ( )%44/1مرد بود .از بین 931 ،نفر ( )%44/9در سال  2931و
 994نفر ( )%44/1در سال  2932جم آوری گردید .از نظر
تحصیالت ،شرکتکنندگان در مطالعه عبارت بودند از  496نفر
( )%19/9زیر دیپلم و دیپلم 212 ،نفر ( )%29/4فوقدیپلم و
لیسانس و  22نفر ( )%2/3دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و
یا باالتر بودند .همچنین از نظر نوع بیمه 262 ،نفر ()%94/1
دارای بیمه سپاه 924 ،نفر ( )%44/4بیمه نیروی مسلح 21 ،نفر
( )%2/4بیمه نیروی وظیفه 14 ،نفر ( )%22/4بیمههای تحت
قرارداد بیمارستان و  49نفر ( )%4/3آزاد بودند.
بررسی روایی :در این مطالعه برای ارزیابی روایی از چندین روش
بهره گرفته شد .در ابتدا و پس از بررسیهای الزم و انجام مرور
متون کامل در مورد عوامل موثر بر رضایت بیماران بستری و
پرسشنامههای موجود در این زمینه ،با استفاده از تجمی این
مجله طب نظامي
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اطالعات و نظر متخصصان این امر ،تعداد  24سئوال
طراحیشده و سپس این سئواالت به جمعی متشکل از
متخصصان ارسال گردید .سپس با استفاده از روش دلفی و
شاخص  CVRبه انتخاب سئواالت با روایی باال پرداختهشده و
عالوه بر آن شاخص  ]23[ CVIنیز برای سئواالت پرسشنامه
محاسبهشده و این سئوالت از سه جهت مربوط بودن ،وضوح و
ساده بودن مورد تأیید قرار گرفت .پس از بررسی روایی محتوا،
برای روایی ساختار از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدات
استفاده نمودیم .در تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش
مؤلفه اصلی و با استفاده از روش چرخش واریماکس میزان
تطابق سئواالت با عوامل استخرا شده را با استفاده از 192
مشاهده مورد بررسی قراردادیم .تحلیل عاملی اکتشافی منجر به
شناسایی  4عامل با واریانس تجمعی بیش از  %49و شاخص
کیسن مایر  1/11که هر دو از شاخصهای تحلیل عاملی
اکتشافی خوب میباشد گردید .پس از تحلیل عاملی اکتشافی با

استانداردسازی پرسشنامه رضایت بیماران بستری بقیه ا(...عج) 214 /

استفاده از مقادیر بارگذاری شده روی سئواالت ،عوامل
استخرا شده نامگذاری گردید .این پنج عامل عبارت از «رضایت
از خدمات پرستاری»« ،رضایت از پذیرش»« ،رضایت از خدمات
پزشکی»« ،رضایت از غذا» و «رضایت از اتاق» بودند .خالصه
اطالعات و همچنین بارهای عاملی تحلیل عاملی اکتشافی را
میتوانید در جدول  2مشاهده نمایید .همچنین به منظور تأیید
ساختار عاملی فرض شده در اندازهگیری رضایت بیماران بستری
سهم هر یک از متغیرها (سؤاالت) در اندازهگیری مؤلفههای
مورد نظر ،با استفاده از برنامه  AMOSتحلیل گشت .نتایج این
تحلیل در جدول  2نمایش داده شده است.
مقدار کمتر از  1/14برای شاخص ریشه خطای میانگین
مجذورات تقریب  AESMRو مقادیر باالتر از  1/3برای
شاخص نیکویی برازش  IFGو شاخص تعدیلشده نیکویی
برازش  RIFGبه عنوان مال های انطباق الگو با دادههای
مشاهدهشده در نظر گرفته گردید [ .]21همان طور که بیان
گردید ،شاخصهای نیکویی برازش مدل همگی در حد قابل
قبولی قرار دارند .بنابراین تحلیل عاملی تأییدی نیز بر روایی
سازه این پرسشنامه نیز اشاره نمود .همچنین نمودار ساختار
عاملی تائیدی برازنده بر پرسشنامه در شکل  2نمایش داده شده
است.
پایایی :در این مطالعه برای اندازه گیری پایایی از روش آلفای
کرونباخ استفاده نمودیم .مقدار آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه
برابر با  %12که نشان دهنده خوب بودن شاخص پایایی کلی
پرسشنامه میباشد گزارش گردید .در جدول  9مقادیر آلفای
کرونباخ برای کلیه زیر حیطههای پرسشنامه نمایش داده شده
است .بر اساس این نتایج مقادیر شاخص پایایی برای هر یک از
زیر حیطههای پرسشنامه در حد مناسبی ( %42تا  )%16گزارش
شده است.

اندازهگیری این مفهوم در بیماران سرپایی و تعیین ابزاری معتبر
و روا برای تعیین تفاوتهای فردی بیماران ،نقاط ضعف و قوت
محیط بیمارستان ما را بر آن داشت در مطالعهای مقطعی به
استانداردسازی و بررسی خصوصیات روانی پرسشنامه تلفنی
رضایت بیماران بستری بقیه ا ...االعظم بپردازیم .برای بررسی
روایی در این مطالعه از روش روایی سازه استفاده نمودیم .در
مرحله اول برای بررسی روایی سازه از دو روش تحلیل عاملی
اکتشافی و تأییدی استفاده نمودیم.
در این مرحله با شناسایی  4عامل با واریانس تجمعی  %64و
شاخص کیسن مایر  1/32برای تحلیل عاملی اکتشافی و
همچنین شاخصهای ،GFI= 1/34 ،RMSEA=1/14
 AGFI=1/39به عنوان شاخص مناسبت مدل برای تحلیل
عاملی تأییدی [ ]21 ,21از روایی ساختار پرسشنامه اطمینان
حاصل نمودیم .در زمینه پایایی این پرسشنامه نیز مقدار شاخص
پایایی در حد مطلوبی مشاهدهشده و در حد در مقایسه با
پرسشنامههای مشابهی که در این زمینه طراحی ،ساخته و
ترجمه شده بود دارای شاخص پایایی خوبی بود [ ]22-4بنابراین
بر اساس یافتهها و همچنین مزایای این پرسشنامه که از آن
جمله تعداد سئواالت کم و حیطههای مناسب آن و تلفنی بودن
آن استانداردسازی آن برای اندازهگیری رضایت بیماران بستری
کارکنان خدمات بهداشتی و همچنین روایی و پایایی باالی آن،
میتوان استفاده از این ابزار را به عنوان پرسشنامهای مناسب در
اندازهگیری رضایت بیماران بستری توصیه نمود .در انتها از حجم
نمونه مناسب و بررسی انواع مختلف شاخصهای روایی و پایایی
بر روی پرسشنامه به عنوان نقاط قوت و همچنین در نظر گرفتن
تنها یک بیمارستان به عنوان جامعه نمونهگیری و عدم پاس
برخی از پرسش شوندگان را به عنوان نقاط ضعف این مطالعه در
نظر گرفت.

بحث

نتیجهگیری

یکی از مشکالتی که در زمینه اندازهگیری خصوصیات روانی
وجود دارد عدم وجود ابزار استاندارد و جام میباشد .این واقعیت
باعث شده که خصوصیات روانی به درستی اندازهگیری نشده که
این به خودی خود باعث بروز خطا در مطالعات گردد .برای مثال
در مطالعهای جعفری و همکاران میزان رضایت کلی بیماران از
خدمات پرستاری بیمارستانهای شهید بهشتی را  %39/6ارائه
نمود [ ]22این در حالی بود که در مطالعه دیگر این مقدار برای
بیمارستان آیت ا ...طالقانی برابر با  %19گزارش شده بود [.]22
علت این مطالعات متناقض ،عدم سنجش و اندازهگیری درست و
یکسان رضایت بیماران بوده است .از این رو و با توجه به اهمیت
اندازهگیری رضایت بیمار و نیاز به ابزاری روا در جهت

بژا توجژژه بژه اینکژژه شژاخصهژژای روایژی و پایژایی پرسشژژنامه
تلفنژژی رضژژایت بیمژژاران بسژژتری بقیژژه ا ...االعظژژم (عژژج)
همگی در حد مطلژوبی گژزارش گردیدنژد مژیتژوان از ایژن بژه
عنژژوان ابژژزاری روا و پایژژا در انژژدازهگیژژری رضژژایت بیمژژاران
بستری استفاده نمود.
تشکر و قدرداني :در اینجا جا دارد از کارمندان و کادر مرکز
حاکمیت بالینی بیمارستان فوق تخصصی بقیه ا ...االعظم (عج)
به خاطر زحمات بیدریغشان و همچنین بیماران بستریشده در
این بیمارستان که با همکاری خود ما را در انجام ایژن مطالعژه
یاری رساندند کمال تشکر و قدردانی را نماییم.
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