
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  درماني ‐از مراكز بهداشتي" ويانپرسشنامه رضايت مددج"سنجي ي و روانطراح
  ۴ مهندس بهمن جعفريان، ۳ علوي مجدحميد دكتر ،  ۲ دكتر سعاد محفوظ پور ،*  ۱ ييدكتر فريده يغما

 چکيده
     .و اندازه گيري رضايت آنان سبب درك اين عوامل مي شود عوامل بسياري در رضايت مددجويان نقش دارد :سابقه و هدف

اين مطالعه .  بسيار يافته است اهميتدر سال هاي اخير درماني ‐ گيري رضايت مددجويان از مراكز بهداشتياندازهبه همين دليل 
  . در ايران، انجام شد درماني‐از مراكز بهداشتي" رضايت مددجويانپرسشنامه "حي و روان سنجي با هدف طرا
رضايت مددجويان از مراكز بهداشتي "تعريف )  الف؛تپرسشنامه در چهار مرحله صورت گرفو روان سنجي طراحي  :ها مواد و روش

درمرحله دوم با استفاده از منابع موجود در ايران و سايركشور ها، عبارات ) ب. با مروري بر کتب و مقاالت تعيين گرديد" و درماني
جهت سنجش . گيري گرديد درمرحله سوم جهت روان سنجي، اعتبار محتوا، اعتبار صوري و اعتبار سازه اندازه) ج. طراحي گرديد

 ، تربيت مدرس، شهيد بهشتي، ايران، نفر مدرسين دانشکده هاي پرستاري و مامايي علوم پزشكي تهران۱۱اعتبار محتوا و صوري، از 
ار گيري اعتب اندازه. ي و صوري پرسشنامه را تعيين نمايندي درماني خواسته شد تا اعتبار محتوا‐مراكز بهداشتيو مددجويان كاركنان 

    تحليل عاملي درماني به طور تصادفي و انجام ‐ نفر از مددجويان در مراكز مختلف بهداشتي۳۰۰سازه با توزيع پرسشنامه به 
       .استفاده گرديد) آزمون مجدد(ثبات دروني و ثبات بيروني  درمرحله چهارم براي تعيين پايايي از دو روش) د. صورت گرفت

 روز مجدداً ۱۵ درماني توزيع شد و سپس به فاصله ‐ مراكز بهداشتيو مددجويانمدرسين و كاركنان ۱۵بدين منظور پرسشنامه بين 
  .گيري از نظرات آنان آلفاي كرونباخ و ضريب همبستگي پيرسون سنجيده شد پرسشنامه توزيع گرديد و با بهره

     تعيين و سپس"  درماني‐ت مددجويان از مراكز بهداشتيرضاي" بر مقاالت و کتب، تعريف ريدر دو مرحله اول و دوم با مرو :يافته ها

در مرحله سوم با نظر . دست آمده درماني ب ‐ت مربوط به رضايت مددجويان از مراكز بهداشتيا عبار،با توجه به يافته هاي مقاالت
درماني با اندكس اعتبار محتوا  ‐يخواهي و قضاوت مدرسين و با اضافه شدن پنج عبارت، پرسشنامه رضايت مددجويان از مراكز بهداشت

نحوه ارتباط "، "فضاي فيزيكي"تحليل عاملي نشان داد كه پرسشنامه داراي سه عامل . دست آمده با اعتبار صوري ب و باالتر و% ۹۰
و ۹۰/۰ سشنامهدر مرحله چهارم، ثبات دروني پرسشنامه با آلفاي كرونباخ براي كل عبارات پر. مي باشد" نحوه خدمت دهي"و  " كاركنان

  .به دست آمد  r =۸۵/۰ثبات بيروني با استفاده از روش ضريب همبستگي در آزمون مجدد براي كليه عبارات پرسشنامه حداقل 

سنجي  گيري رضايت مددجويان از مراكز بهداشتي و درماني، طراحي و روان اين مطالعه به دليل ضرورت اندازه :نتيجه گيري

درماني با  ‐از مراكز بهداشتي" پرسشنامه رضايت مددجويان"در اين پژوهش . گ جامعه ايران صورت گرفتپرسشنامه با توجه به فرهن
ثبات دروني و ثبات (و پايايي ) ي، سازهورمحتوا، ص( ال از نوع افتراق معنايي داراي  اعتبارؤ س۳ قسمتي اليكرت و ۵ عبارت از نوع ۲۶

  .زمان و تمايزي در پژوهش هاي بعدي پيشنهاد مي شود اع اعتبار مانند اعتبار همگيري ساير انو اندازه. طراحي گرديد) بيروني
   درماني‐مراكز بهداشتي ،سنجي   و روانطراحين ، رضايت مددجويا :ان کليديگواژ

  همقدم
مفهوم رضايت از . توجه به ديدگاه خود آن را تعريف مي كندرضايت يك مفهوم ذهني است به همين دليل هرفردي با    

  )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(پژوهنده 

   ۴۵۲ تا ۴۴۷  صفحات، ۵۹پي در پي , ۵شماره , سال دوازدهم

  ۱۳۸۶آذر و دی 

  ۱۷/۲/۸۵   تاريخ دريافت مقاله 
  ١٤/٦/٨٥    تاريخ تجـديد نظـر

 ٢٥/٦/٨٦   تاريخ پذيرش مقاله 

  د از حسينيه ارشاد،عتهران، خيابان شريعتي، ب :کاتبـهآدرس براي م.   دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،دانشكده پرستاري و ماماييدانشيار، :  نويسنده مسؤول .  ٭ ۱
 ۲۲۲۵۹۴۲۹: ، معاونت پژوهشی، تلفنمامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشكده پرستاري و جنب بيمارستان مفيد،        
  بهشتيدانشگاه علوم پزشكي شهيدبهداشت،  دانشكده استاديار،  . ۲
  کی، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي                 ، دانشکده پيراپزش استاديار  .٣
   دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتيكارشناس گسترش شبكه هاي بهداشت،  . ٤
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ه است و امروزه  در مديريت مطرح شد١٩٥٠خدمات از دهه 

 .هاي بهداشتي نيز اهميت ويژه اي يافته است در مراقبت

بررسي رضايت بعنوان شاخصي با اهميت از كيفيت خدمات 

الفري ). ١(درماني است ‐ارائه شده توسط مراكز بهداشتي

زتاب رضايت مراجعين، منعكس كننده يا با: مي نويسد) ٢(

و بيمار، رضايت مددجو . كيفيت خدمات ارائه شده است

فزاينده اي طور ه  كيفيت مراقبت بهداشتي است كه بجزئي از

هاي پزشكي در بسياري از كشورهاي  جهت ارزشيابي مراقبت

چنين تعيين ميزان رضايت بيمار،  دنيا استفاده مي شود، هم

 از معياري براي تعيين فاصله بين انتطارات و توقعات بيمار

).  ٣(موجود است  انجام شده در شرايط خدمات و خدمات

رضايت بيمار و يا مددجو مي تواند معيار ارزشيابي كيفيت 

مراقبت و يا يك پيامد مطلوب در نظر گرفته شود و هيچ 

كه بيمار  مراقبتي نمي تواند داراي كيفيتي باال باشد، مگر آن

در نتيجه، رضايت ). ٤(از نحوه مراقبت يا خدمت راضي باشد 

ميزان و نحوه خدمات دهي مددجويان يك روش ارزشيابي 

و مناسب طور صحيح ه  رضايت مددجويان باست و اندازه گيري

  .در اين رابطه از اهميت خاصي برخوردار است

اري رخ مي دهد ي موارد بسبهداشت و درماندر مطالعات    

ابي يک روش ارزيازمند به استفاده از يکه پژوهشگران ن

ج يود با نتاـج خياـسه نتـياستاندارد جهت حصول امکان مقا

 استفاده از روش ن مواقعييدر چن. )٥ (مطالعات هستند ريسا

 اما بود،خواهد د ـدر پرسشنامه ها مفيان ـدهي يكس ازيامت

      است ا ـنامه هـن پرسشي اراحيـطد ـ رونتيـنکته حائز اهم

  داراي ه ـتلف كـمخوامع ـان جـيموان در ـه بتـوي كـبه نح

  .قابل استفاده گردد ستند،ي متفاوت هها فرهنگ

طراحي پرسشنامه هاي اندازه گيري رضايت مددجو از دهه    

ها رسشنامه بسياري از اين پ  به گسترش است،كنون رو تا١٩٧٠

 ه يحيط  سنجش رضايت مراجعين از خدمات دردر زمينه

 :طور مثاله ب .شده استدرماني طراحي  ‐هاي بهداشتي مراقبت

 و مك كگن(از خدمات داروخانه  پرسشنامه رضايت بيمار

ايت مقياس رض مقياس رضايت مددجو و ،)٦() ١٩٨٩ الرسون

اس ـمقي"، )٧( )١٩٩٤گرينفيلد  و آتكينسون( ٣٠از خدمت 

  .شده استطراحي  )۸) (١٩٩٦راجري " (دمات روانـت از خـرضاي

وان ـشي با عنـدر پژوه) ٩(در ايران، رئيـس اكبـري     

در  مراجعين از ارائه خدمات يمند ترضاي بررسي ميزان"

درماني شهري تابعه دانشگاه علوم پزشكي  ‐ مراكز بهداشتي

 مطالعه جهت اين .انجام داد" و خدمات درماني اراك

 در ،الؤ س٥١ شامل د كهکر ايي طراحي پرسشنامهپژوهشگر 

االت مربوط ؤال، و سؤ س١١دو بخش اطالعات دموگرافيك 

 ٤٠مندي مددجويان از قسمت هاي مختلف شامل  به رضايت

 قسمتي ٥صورت ه بمندي  رضايتپاسخ عبارات  .ال بودؤس

 . بود"مكامالً ناراضي هست"  تا"كامالً راضي هستيم"كرت از الي

ت علمي أتعيين اعتبار محتوا با نظرخواهي از اعضاي هي

متخصص در زمينه پژوهش صورت گرفت و جهت پايايي 

 كه ضريب پرسشنامه با استفاده از آزمون مجدد صورت گرفت

سنجي  در مطالعه فوق، روان. دست آمده  ب٩٢/٠همبستگي 

  .طور كامل اندازه گيري نشده استه پرسشنامه ب

پژوهشي در ) ١(عي و همكاران ـالعه ديگري، رفيدر مط    

 در ٣٠‐ويژگي روانسنجانه مقياس رضايت از خدمت "رابطه با 

   اين پرسشنامه در دانشگاه . انجام دادند"  جمعيت ايراني

پژوهشگران پس از ترجمه . فرانسيسكو طراحي شده است سن

ري  را در ايران اندازه گياعتبار و پايايي آن اين پرسشنامه،

سازگاري "تعيين جا كه ترجمه پرسشنامه ها و  از آن .كردند

        گزارشي از اهميت خاصي  ابزارهاي خوددر  "فرهنگي

 رسد طراحي به نظر مي، )٥ ( استدر پژوهش برخوردار

تر و بهتري  پرسشنامه اي با فرهنگ ايراني كاربرد بيش

  .خواهد داشت

از پرسشنامه رايج ترين روش رضايت سنجي استفاده     

جايي كه معيار نهايي براي سنجش رضايت وجود  است، از آن

ندارد، وضعيت مطلوب اعتبار و پايايي پرسشنامه مي تواند 

رضايت . درستي اندازه گيري كنده رضايت را در مددجويان ب

 اين امر  تغيير مي كند ودر طول زمان با توجه به وقايع،

  را تفاوتي كه در ـزد، زياـس ده ميـچيـايي را پيـش پايـجـسن

  درماني‐از مراكز بهداشتي" پرسشنامه رضايت مددجويان"سنجي ي و روان طراح                           دو ماهنامه پژوهنده             /  ۴۴۸
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اجراهاي مكرر ديده مي شود، ممكن است از تغييري واقعي 

  اندازه گيري   بنابراين،.، نه از پايايي پرسشنامهشده باشدناشي 

اصي ـيت خـويان از اهمـددجـايت مـامه رضـپرسشن بارـاعت

  ). ١١و١٠(برخوردار است 

 گرفت كه مطالب مطرح شده مي توان نتيجه با توجه به     

سنجش بر اساس اهداف خاص هاي هر يك از پرسشنامه 

 ي آن كشور طراحيد نظر و موقعيت هاپژوهش، جميعت مور

      و  شده ي طراحي از پرسشنامه هاي بعض كهشده است

 الزم يي اعتبار و پايايداراكار گرفته شده در پژوهش ها ه ب

م  از مشكالت تفسير نتايج پژوهش، عدي يك.)۱۲( نيستند

  . ها استتوسط پرسشنامهمتغير مورد نظر  صحيح ياندازه گير

دازه گيري ـان لـداقـح) ١٣(ك ـه نوربـاس مطالعـر اسـب     

: سنجي براي چاپ پرسشنامه هاي طراحي شده شامل روان

ار ـوع اعتبـك نـل يـداقـار محتوا، حـوع اعتبـك نـل يـحداق

.  استيرونيزمان، ثبات دروني، ثبات ب ساختاري و يا هم

بنابراين، پرسشنامه اي قابل گزارش است كه داراي اندازه گيري 

  .موارد فوق باشد

تاكنون در ايران، پرسشنامه اي معتبر و پايا جهت سنجش     

عنوان ه  درماني ب‐ميزان رضايت مراجعين از مراكز بهداشتي

سطح اول ارائه خدمات در شبكه بهداشتي كشور، طراحي 

سنجي  روانراين، نياز به طراحي و اندازه گيري  بناب.نشده است

چنين پرسشنامه اي در جامعه ايران با توجه به نقش افراد 

    جامعه، ارائه دهندگان خدمت و فرهنگ جامعه ضروري 

  .مي باشد

  ها مواد و روش
 رضايت پرسشنامه"سنجي  و روان يهدف اين پژوهش طراح   

  .باشد يدر ايران م درماني ‐از مراكز بهداشتي" مددجويان

رضايت مددجويان از مراكز "تعريف تعيين  ‐مرحله اول •

  ؛" درماني‐بهداشتي

     " رضايت" در كتب و مقاالت، متعددبا توجه به تعاريف 

  :شود يگونه تعريف م اين

از رسيدن به نيازها و خواسته ها      احساسي كه فرد پس " 

  گرفتن احساس فرد پس از پاسخ كافي"و يا " دست مي آورده ب

  ).١٤" (و يا رسيدن به خواسته ها

ايت مددجويان از مراكز ـرض"وق ـف فـاريـه تعـه بـتوج با    

  :گونه مطرح كرد مي توان اينرا "  درماني‐بهداشتي

احساس مثبت مددجويان در رابطه با پاسخ گويي به نيازهاي "
 و يا "رائه خدماتآنان در مورد فضاي فيزيكي، نحوه ارتباط و ا

پاسخ كافي به خواسته هاي مددجويان درباره  "عبارت ديگر ه ب
  ".فضاي فيزيكي، نحوه ارتباط و ارائه خدمات

ت ـايـرضه ـشنامـپرس"ارات ـن عبـيتعي ‐ه دومـمرحل •

  ؛درماني ‐از مراكز بهداشتي" مددجويان

 بر مطالعات يمرورو نيز ) ۱۵و۹(يافته هاي پژوهش ها از     

 ‐ رضايت مددجويان از مراكز بهداشتيانجام شده مربوط به 

عباراتي که با  . استفاده شد آني اندازه گير يو نحوهدرماني 

  .گرديدانتخاب  ،شتساختار فرهنگي ايران هماهنگي دا

  ؛سنجي  اندازه گيري روان ‐مرحله سوم •

 بودن ياين نوع اعتبار درجه كاف :تعيين اعتبار محتوا) الف

ه عبارت ب ٢٣  بنابراين،.ي سنجد پرسشنامه را ميمحتوا

صورت منظم طراحي و دسته ه  قسمتي اليكرت و ب٥فرم 

نحوه  "، "فضاي فيزيكي" قسمت ٣االت درؤس. ديدبندي گر
مورد بررسي قرار  "نحوه ارائه خدمات" و "ارتباط كاركنان

 ١١جهت تعيين اعتبار محتوا در اين پژوهش از  .گرفت

ي پرستاري و مامايي علوم مدرسين دانشکده ها نفر از

و   تربيت مدرس، شهيد بهشتي، ايران،پزشكي تهران

درماني خواسته  ‐مراكز بهداشتيو مددجويان كاركنان 

ي شده را بر اساس د تا اعتبار محتوا پرسشنامه طراحش

ساده "و " واضح بودن "،"مربوط بودن" ،اندکس اعتبار محتوا

 نظرات يپس از جمع آور). ١١ (يند قضاوت نما"بودن

، اعتبار محتوا با استفاده از  عبارت٥ و اضافه شدن افراد

  .مورد قضاوت قرار گرفت  اندکس اعتبار محتوامعيار

 ي اعتبار صوريجهت بررس: بررسی  اعتبار صوری) ب

  ان وـكاركن و مدرسين نفر از ١١پرسشنامه مورد نظر بين 

  ٤٤٩/ فريده يغمايي و همکاران  دکتر                                                                     ۱۳۸۶آذر و دی , ۵۹، پي در پي ۵شماره 
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  .گرديدتوزيع درماني  ‐مددجويان مراكز بهداشتي

  از تحليل بار سازه ـن اعتـ جهت تعيي:تعيين اعتبار سازه) ج

از  نجش اعتبارتحليل عاملي براي س. عاملي استفاده شد

كه تعداد  علت اينه ب. نوع ساختار استفاده مي شود

 نفر ١٠ عدد بود به ازاي هر عبارت ٢٨عبارات پرسشنامه 

ه كننده به مددجويان مراجعاز   نفر٣٠٠ و جمعاً) ١٦(

طور ه درماني شهيد بهشتي ب ‐مراكز مختلف بهداشتي

  .تصادفي انتخاب و پرسشنامه بين آنان توزيع گرديد

  ؛ پايايي تعيين‐حله چهارممر •

نفر از  ۱۵ين ثبات دروني، پرسشنامه بين     جهت تعي

مدرسين دانشكده پرستاري و مامايي و كاركنان مراكز 

     درماني توزيع شد و سپس آلفاي كرونباخ  ‐بهداشتي

جهت تعيين ثبات خارجي  در مرحله بعد .اندازه گيري گرديد

 نفر ۱۵ذا پرسشنامه بين ل. از روش آزمون مجدد استفاده شد

از مددجويان در مراكز مختلف بهداشتي درماني توزيع و پس 

  . روز دريافت گرديد۱۵از 

  يافته ها
رضايت مددجويان از " يف  مقاالت و کتب، تعررپس از مرو    

      تعيين و سپس با توجه به "  درماني‐مراكز بهداشتي

ت مددجويان از  عبارت مربوط به رضاي۲۳ ،يافته هاي مقاالت

     با در مرحله بعد. ه دست آمددرماني ب ‐مراكز بهداشتي

ارت، ين و با اضافه شدن پنج عبي و قضاوت مدرسنظرخواه

درماني با  ‐از مراكز بهداشتي" پرسشنامه رضايت مددجويان"

و باالتر و با اعتبار % ۹۰ عبارت با اندكس اعتبار محتوا۲۸

  .دست آمده صوري ب

براي تعيين اعتبار سازه، ابتدا با توجه به نتيجه آزمون     

ييد أكارگيري تحليل عاملي ته  ب)>٠٠١/٠P(كرويت بارتلت 

  به عنوان نقطه برش۴۰/۰قدار سپس با در نظر گرفتن م. شد

)Cut off-point ( براي حداقل بار عاملي مورد نياز جهت

حفظ عبارت در پرسشنامه اندازه گيري و در نظر گرفتن 

براي ) Egenvalue ( براي حداقل  مقدار ويژه۲مقدار 

 سه گر حيطه هاي مورد سنجش، نهايتاً تعيين عوامل نشان

 از بررسي مقادير بارهاي .دست آمدبه عامل از كل عبارات 

 عاملي اين سه عامل بعد از دوران آنها به روش واريماكس

)Varimax (دو نتيجه زير دست آمد:  

 حذف ۴۰/۰تر از   به دليل بار عاملي كم۱۳عبارت  ‐۱

  .گرديد

  اصالح حيطه بندي محتوايي پرسشنامه به اين ‐٢

  كه در عامل اول خالصه ١٢ تا ١صورت كه عبارات 

كه  ٢٣تا ١٥عبارات  "فضاي فيزيكي "گر ، نشانشده اند

وه ارتباط ـنح" گر اند نشان عامل دوم خالصه شدهدر 
    ومـل سـه در عامـ ك٢٨ا ـ ت٢٤ارات ـ و عب"انـكاركن

.  است"نحوه خدمت دهي"منظور شده اند نشان دهنده 

هاي عاملي هر عبارت پرسشنامه را مقادير بار ١ جدول

  .نشان مي دهد

با رسي همساني دروني عبارات پرسشنامه و حذف عبارات با بر   

 آلفاي  ضرايب.  حذف گرديد١٤عبارت ، ٥٠/٠ تر از ضرايب كم

 "فضاي فيزيكي" ي طهـ در حي١٢تا  ١ كرونباخ براي عبارات
نحوه ارتباط "  در حيطه٢٣ تا ١٥، براي عبارات ٨٧/٠برابر 

نحوه  "ه در حيط٢٤‐٢٨ و براي عبارات ٨٨/٠برابر " كاركنان
 و براي كل پرسشنامه اندازه گيري ٨٧/٠ برابر "خدمت دهي

چنين نشان داد كه ضريب  ه ها همـيافت .دست آمدبه  ٩٠/٠

ال ؤ با يك س١٢تا  ١ همبستگي اسپيرمن بين ميانگين عبارات

ال شده ؤس "فضاي فيزيكي "از نوع افتراق معنايي در باره حيطه

. مي دهد ري را نشانهمبستگي معني دا) >٠٠١/٠P( با ٥٣/٠

وع ـ از نؤالچنين ضرايب همبستگي اسپيرمن براي دو س هم

ب ـترتيه  ب"اط كاركنانـوه ارتبـنح "طهـنايي در حيـافتراق مع

 ٣٣/٠ "ت دهيـوه خدمـنح"طه ـ و در حي)>٠٠١/٠P(ا  ب٤٣/٠

گر همبستگي معني دار بين نتايج  ز نشانـ ني)>٠٠١/٠P(با 

راي ـي بـارت كلـشنامه و عبـپرسل از عبارات تفضيلي ـحاص

  .طه استـحي ر ـجش در هـسن

براي  )test-retest(ضرايب همبستگي در آزمون مجدد    

  .دست آمدبه  ۸۵/۰كليه عبارات پرسشنامه حداقل 

  درماني‐از مراكز بهداشتي" پرسشنامه رضايت مددجويان"سنجي ي و روان طراح                           نامه پژوهنده             دو ماه/  ۴۵۰
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پرسشنامه رضايت " بارهاي عاملي دوران يافته هر عبارت ‐۱جدول 

بر اساس روش دوران واريماكس" مددجويان  

ولعامل ا عبارت  
)فضای فيزيکي ( 

  عامل دوم
)نحوه ارتباط كاركنان(  

 عامل سوم
نحوه خدمت دهي(

۱ ۷۳۳/۰    
۲ ۷۲۰/۰    
۳ ۷۳۸/۰    
۴ ۷۴۵/۰    
۵ ۵۶۸/۰    
۶ ۶۶۰/۰    
۷ ۶۰۸/۰    
۸ ۶۵۶/۰    
۹ ۵۳۸/۰    
۱۰ ۵۲۷/۰    
۱۱ ۴۱۴/۰    
۱۲ ۴۲۸/۰    
۱۵   ۶۱۱/۰   
۱۶  ۷۱۵/۰   
۱۷  ۸۱۶/۰   
۱۸      ۷۲۹/۰   
۱۹  ۷۵۱/۰   
۲۰     ۸۰۱/۰   
۲۱  ۶۵۴/۰   
۲۲   ۴۲۶/۰   
۲۳ 

 
۷۶۴/۰   

۲۴   ۷۳۰/۰  
۲۵   ۸۳۹/۰  
۲۶   ۸۲۹/۰  
۲۷   ۷۸۸/۰  
۲۸   ۶۵۵/۰  

 بحث
 يمند ترضايزان ي ميت بررسـي جها هـران مطالعــدر اي  

، مراكز بهداشتي درماني شهريدر مراجعين از ارائه خدمات 

طور ه سنجي پرسشنامه ب  روانانجام شد كه در اين پژوهش

عالوه، در رابطه با ه ب). ١٠(كامل اندازه گيري نشده است 

"  ۳۰‐ س رضايت از خدمتمقيا"سنجانه  ويژگي هاي روان

پرسشنامه فوق . ي انجام شدا جمعيت ايراني مطالعه در

ران ـوده كه در ايـسكو بـفرانسي انـشگاه سـبه دان مربوط

اين ). ۱(سنجي آن صورت گرفته است  روانه و ـترجم

راكز ـومي رضايت مراجيعن را در مـور عمـطه ب پرسشنامه

  اني ـدرم ‐ داشتيـكز بهراـاص مـذا خـل. جدـمي سن مختلف

  . نمي باشد

 برايود پرسشنامه اي معتبر و پايا ـبا توجه به عدم وج    

  درماني‐ ت مددجويان از مراكز بهداشتيرضاي يرـگي اندازه

ه ـن مطالعـد، ايـران باشـيگ اـگ با فرهنـاهنـه همـک

ورت گرفت كه مي تواند در نوع خود يك موضوع جديد و ص

  . نو باشد

     ويان از پژوهش كيفي ـددجـايت مـد رضاـهوم و ابعـمف    

انجام شده در ايران، كتب و مقاالت مربوطه استخراج شده 

از " ددجويانـرضايت م نامهـپرسش" شـدر اين پژوه. است

       قسمتي اليكرت۵ عبارت ۲۶با "  درماني‐ مراكز بهداشتي

 اندکس اعتبار محتوا طراحي گرديد كه اعتبار آن روش

    و باالتر را % ۹۰گرفت كه يافته ها  مورد بررسي قرار

راد ـرات افـط نظـوري توسـتبار صـالوه اعـعه بنشان داد، 

سازه به روش  اعتبار رياندازه گيد، ـيين گرديـتعمتخصص 

تحليل عاملي نشان داد كه پرسشنامه داراي سه عامل 

نحوه خدمت  " و"نحوه ارتباط كاركنان" ،"فضاي فيزيكي"
  .  است"دهي

، پايايي )۹۰/۰(ايي دروني پرسشنامه طراحي شده پاي    

  دست داده بيروني روش آزمون مجدد نتيجه قابل قبول را ب

)۸۵% = r .( در اين پژوهش بين ميانگين عبارات عامل اول 

فضاي " حيطه  يال كلي در بارهؤ كه يك س۲۹ عبارت با
       . است، همبستگي معني داري را نشان داد" فيزيكي

ال كلي ؤهمبستگي اسپيرمن براي دو سچنين ضرايب  هم

" نحوه خدمت دهي " و"وه ارتباط كاركنانـنح" ي در حيطه

گيري ساير انواع اندازه . عني دار را نشان دادمهمبستگي 

هاي  زي در پژوهشـايـمان و تـزم تبار همـاعتبار مانند اع

  .مي شود بعدي پيشنهاد

  تشکر و قدرداني
ددجويان و كساني كه در اين مطالعه بدين وسيله از تمامي م   

  .ما را ياري كردند صميمانه قدرداني مي شود

  ٤٥١/  و همکاران فريده يغمايي دکتر                                                                     ۱۳۸۶آذر و دی , ۵۹، پي در پي ۵شماره 
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