
 

 

 سوال( 26) ماریب تیپرسشنامه رضا
 

بررسی میزان رضایت بیماران از هدف از آن   سوال و  26پرسشنامه رضایت بیماران از خدمات بیمارستان دارای 

 باشد .خدمات ارائه شده توسط بیمارستان 

 

 تعریف مفهومی 

 اثربخشی و كارایی درمان، از پیروی افزایش و بیمار شكایات و عوارض كاهش در مهمی نقش بیمار رضایت

 از آنان مندی رضایت رو از این .است بیمارستان وجودی علت یگانه و خدمات اصلی بیمار محور .دارد درمان

 (.1390سالمی و سموعی ، (می شود محسوب درمانی بهداشتی های كیفیت مراقبت مهم گرهای نشان

 

 

 مقیاس  پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیكرت نمره گذاری شده است

 كامال موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم كامال مخالفم گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 
  

مساعدت شما، این امر مهم این پژوهش به دنبال پاسخ به ...................................... می باشد. امید است با همكاری و 

حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهید. الزم 

به ذكر است كه اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذكر نام نیست. 

 یم.قبالً از همكاری صمیمانه شما تشكر می نما

 

 

 

 
 



 

 

اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ 

 دهید

  به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

  كارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 كمتر

تا  6 

 سال10

  سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

  مرد  زن جنسیت

  برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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      پرستاران باید مراقب تر باشند. 1

      را صرف من نمی كنند.پرستاران آنقدر پرمشغله هستند كه زمان كافی  2

پرستاران غالبا فكر می كنند كه شما نمی توانید توضیحات پزشكی بیماریتان را درک  3

 كنید، بنابراین آن ها در هنگام توضیح دادن ناراحت نمی شوند.

     

پرستاران سواالت زیادی می پرسند، اما به نظر می رسد هنگامی كه پاسخ ها را  4

 می رسد كه كاری را انجام ندهند.یافتند، به نظر 

     



 

 

      پرستاران باید رفتار دوستانه تری را داشته باشند. 5

      پرستاران در انجام كارها برای من، بسیار كند و آهسته عمل می كنند. 6

      پرستاران به اندازه كافی صبور نمی باشند. 7

      ندارند.پرستاران در انجام كارهایشان دقت كافی را  8

      رستاران تالش می كنند به من نان دهند كه چگونه دستورات دكترها را انجام دهند.پ 9

      رستاران اشخاصی هستند كه نمی توانند احساس من را درک كنند. 10

      پرستاران غالبا آنقدر سازمان نیافته هستند كه آرامش كافی را ایجاد نمی كنند. 11

كه من نیاز به گفتگو با فردی را دارم، نمی توانم مسائلم را با پرستاران مطرح  هنگامی 12

 كنم.

     

      پرستاران واقعا نمی دانند كه من درباره چه چیزی صحبت می كنم. 13

      من از پرستارانی كه به طور تحكم آمیزی با من صحبت می كنند، خسته شده ام. 14

پرستاران در حال صحبت كردن درباره آن هستند، برایم آسان غالبا درک آنچه -15 15

 نمی باشد.

     

      پرستاران امور را به زبان ساده ای توضیح نمی دهند. 16

پرستاران به مسائل بیماران با دقت گوش نمی دهند و در نتیجه به خوبی آنها را  17

 درک نمی كنند.

     



 

 

 

 

باشد در صورتی كه تحقیق شما از دو متغیر تشكیل شده است توجه شكل زیر یک مدل آماده بر تحقیق شما می

مدل تكمیل شده پر كنید و در صورتی كه تحقیق شما فقط یک متغیر دارد مدل خالی مدل خالی را با  مشاهده 

 و فلش را پاک كنید.
 

 نمره گذاری پرسشنامه 

 نمره گذاری شده است. 5تا  1این پرسشنامه بر اساس طیف لیكرت می باشد كه از 

      كه من احساس بهترین داشته باشم. صحبت با پرستاران موجب نمی شود 18

پرستاران توضیح كافی را درباره اینكه چرا تجویزها بدین صورت می باشد، ارائه نمی  19

 كنند.

     

من تمایل دارم كه پرستاران درباره نتایج آزمایشات من، مطالب بیشتری به من  20

 بگویند.

     

      بیماریم به من ارائه نمی كنند.پرستاران، توصیه های مناسب با  21

      پرستاران در انجام رویه ها حرفه ای نیستند. 22

      رستاران، رهنمودها و مسیرها را در زمان مناسب ارائه نمی كنند. 23

      افراد در پرسیدن سواالت خود از پرستاران احساس راحتی نمی كنند. 24

كنم، بنابراین نمی دانم هنگامی كه به خانه می روم، من اطالعات كافی دریافت نمی  25

 چه كاری باید انجام دهم.

     

      رفتار پرستاران نسبت به من با مهربانی نمی باشد. 26



 

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده كرد

A.  های پرسشنامهمولفهتحلیل بر اساس 

B. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تكمیل پرسشنامهبه این ترتیب كه ابتدا پرسشنامه

اید پرسشنامه را در نرم افزار وارد نرم افزار اس پی اس اس كنید. البته قبل از وارد كردن داده ها شما ب

 اس پی اس اس تعریف كنید و سپس شروع به وارد كردن داده ها كنید.

 چگونگی كار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم 

مرحله اول. وارد كردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت كنید كه شما باید بر اساس طیف 

پرسشنامه را خیلی كم انتخاب كرده است شما باید در  7كنید مثال اگر شخصی سوال لیكرت عمل 

 ) خیلی كم ( را بگذارید. 1عدد  7پرسشنامه در جلوی سوال 

پس از وارد كردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را  .مرحله دوم

 7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1آن  و سواالت  X( كنید. مثال اگر مولفه اول computeكمپیوت)

 ایجاد شود. xكنید تا مولفه  computeرا 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد كنید و پس از این كار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  كه 

ثال كنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید كه به طور م computeایجاد كردید را با هم 

 متغیر مدیریت دانش یا ... است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از شما هم مولفهمرحله سوم. حاال 

 گرینه  آنالیز  هر آزمونی كه می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف 

 با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع كرده و سپس بر اساس جدول زیر بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 قضاوت كنید.

 10پرسشنامه است در صورتی كه به طور مثال شما توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک 

 كنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 



 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

26 78 130 

 
در این جامعه ضعیف می    رضایت بیمار باشد،  میزان  52تا  26در صورتی كه نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد.

در سطح متوسطی می    رضایت بیمار باشد، میزان  78تا  52در صورتی كه نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد.

 بسیار خوب می باشد.   رضایت بیمار باشد، میزان  78در صورتی كه نمرات باالی  -

 

 روایی و پایایی پرسشنامه 

گیرد یعنی  قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می

 دهد.گیری در شرایط یكسان تا چه اندازه نتایج یكسانی به دست میاینكه ابزار اندازه

 از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است. روایی پرسشنامه با استفاده

با آزمون آلفای كرونباخ با استفاده از نرم افزار  (.1390سالمی، سولماز؛راحله،سموعی)پایایی این پرسشنامه توسط 

 بدست آمده است كه به طبق زیر می باشد.  spssباالی 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر

 87/0    رضایت بیمار 

 

 :منابع

(.رضایتمندی بیماران بیمارستان از خدمات ارایه شده در بیمارستان های 1390سالمی، سولماز؛راحله،سموعی)

 دانشگاهی شهر اصفهان،مدیریت اطالعات سالمت، 

 

 


