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Abstract
Objective(s): Establishing a proper relationship between patient and physician is an essential component of quality medical
care and effective communication plays an important role in health system. This study was conducted to investigate the
psychometric properties of the DPC for doctor-patient communication skill assessment scale in acute and critical conditions in
Iran.
Methods: In this study, the Persian version of the physician-patient relationship assessment scale in acute and critical
conditions was used. The statistical population included patients referring to the hospitals affiliated to the Shahid Beheshti
University of Medical Sciences. Based on the inclusion criteria, (n=380) were selected by convenience sampling method.
After translation and adaptation; face and content validity, reliability and structural validity (confirmatory factor analysis) were
used.
Results: Out of 380 participants in the study, 233 (61.3%) were female and 147 (38.7%) were male. More than half of
participants 198 (52.1%) had a secondary education and 315 (82.9%) were employed. The content validity ratio according to
experts’ panel was 0.99. Confirmatory factor analysis showed that of all 15 items were loaded with a factor loading above 0.4
and the scale had a good fit in Iranian society. Reliability was 0.96 using Cronbach's alpha and 0.9 using test retest analysis.
Conclusion: The Iranian version of doctor-patient communication for skill assessment in acute and critical conditions showed
good validity and reliability. By using the scale health system managers can recognize the strengths and weaknesses of
communication skill and based on, they can design appropriate interventions.
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 .1مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .2دانشکده مجازی مدیریت و آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1399/11/28 :
تاریخ پذیرش1400/6/23 :
[نشر الکترونیك پیش از انتشار 3 -مهر ]1400
نشریه پایش 20)5(: 619 -628 :؛ 1400

چكیده
مقدمه :برقراری رابطه مناسب بین بیمار و پزشك ،جزء اساسی یك مراقبت پزشکی با کیفیت است و ارتباط مؤثر ،نقـش مهمـی در نظـام سـالمت کــشور
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روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ارتباط پزشک و بیمار ( )DPCبرای ارزیابی مهارت در مواقع حاد و بحرانی در ایران

دارد .بدلیل اهمیت این صالحیت و نبودن ابزار ارزیابی مناسب برای آن در فارسی ،این مطالعه با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس ( )DPCبرای
ارزیابی ارتباط پزشك و بیمار در مواقع حاد و بحرانی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.

یافته ها :از  380نفر شرکت کننده در پژوهش 233 ،نفر ( )% 61/3زن بودند و  147نفر ( )% 38/7مرد )%91/5( 346 .نفر متاهل بودند و بیش از نیمـی از
آنها 198نفر ( )% 52/1تحصیالت دیپلم داشتند 315 ،نفر ( )% 82/9شاغل بودند .میانگین نسبت روایی محتوا طبق نظر خبرگان  0/99بود .در تحلیل عاملی
تاییدی تمام  15گویه بار عاملی باالی  0/4داشتند و این مقیاس در جامعه ایرانی از برازش خوبی برخوردار بود .پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ  0/96و با
روش آزمون باز آزمون 0/9 ،بود.
نتیجه گیری :ابزار از روایی و پایایی مناسبی در ایران برخوردار است که مدیران نظام سالمت با استفاده از این مقیاس ،می توانند متوجه نقاط قوت و ضعف
ارتباطی شده و بر اساس آن ،برنامههای توانمند سازی و آموزشی طراحی کنند.
کلیدواژه :روانسنجی ،مهارت ارتباطی ،شرایط حاد و بحرانی
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مواد و روش کار :در این مطالعه نسبت به روانسنجی نسخه فارسی ابزار ارزیابی ارتباط پزشك و بیمار در شرایط حاد و بحرانی ساستریکت و همکاران اقدام
شد .جامعه آماری شامل بیماران مراجعهکننده به بیمارستانهای دانشگاه علومپزشکی بودند که براساس معیارهای ورود به پژوهش 380نفـر بـه روش نمونـه
گیری در دسترس انتخاب شدند .پس از ترجمه و تطبیق فرهنگی ،روایی صوری و محتوایی ،پایایی بررسی شد و روایی سازه ای با استفاده از تحلیل عـاملی
تاییدی نرم افزار تحلیل عاملی  Lisrelمورد بررسی قرار گرفت.
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ارتباط یکی از اساسیترین صالحیت های پزشکان است که همیشـه
مد نظر بـوده اسـت [ ]1برقـراری ارتبـاط مـوثر بـا بهبـود عملکـرد
روانشناختی گیرنده خدمات سالمت و موفقیت در درمـان بیمـاری،
کنترل رنج و درد بیمار ،به یاد آوردن اطالعات گذشـته و همچنـین
کیفیت زندگی برتر و رضایتمندی بیماران مرتبط است [.]2
یك پزشك خوب عالوه بر آگاهی از علوم پزشکی ،باید هنر برقـراری
ارتباط موثر با بیمار را نیز داشته باشد .در مراقبتهای بیمـارمحـور،
پزشك ،بیمار را بهعنوان انسانی مانند خودش ،در نظر گرفته و طـرز
تلقیها ،باورها و نگرانیهای او را در کنار تشخیص بالینی خـود مـد
نظر قرار میدهد [ .]3امروزه ،نقش محـوری ارتبـاط بـین پزشـك و
بیمـار در ارایــهی موفــق خــدمات اولیــه ی ســالمت و در کارآمــدی
خدمات پزشکی ،به اثبات رسیده اسـت [ .]4ارتبـاط بـین پزشـك و
بیمار در قلب طبابت جای دارد و محور همه اقدامات بـالینی اسـت،
به طـوریکـه  60تـا % 80از تشـخیصهـای پزشـکی و نیـز درصـد
مشابهی از تصمیمهای درمانی بر مبنای اطالعات به دسـت آمـده از
مصاحبه پزشکی است [ .]5سه هدف اصلی این ارتباط ،تـممین یـك
رابطه بین فردی خوب ،تسهیل در تبادل اطالعات و تـمثیر و حضـور
بیمار در روند تصمیمگیری اسـت .ارتباطـات خـوب پزشـك -بیمـار
توان بالقوه ای برای کمك به تعـدیل احساسـات بیمـاران و تسـهیل
درک اطالعات پزشکی دارد و باعث شـناخت بهتـر نیازهـای بیمـار،
میزان درک و میزان امیدواری میشود [.]6
برخی از پژوهشگران معتقدنـد کیفیـت ارتبـاط پزشـك و بیمـار بـه
دالیل رضایت بیمار ،اثرات مثبت بر دستاوردهای مراقبـت از بیمـار،
پیروی بیمار از دستورات پزشـك ،کـاهش زمـان الزم بـرای توجیـه
بیمار ،کاهش شکایات از پزشکان و ارزیابی مثبت از عملکرد پزشك،
دارای اهمیت است [ .]7در سراسر تاریخ حیـات بشـر ،جـان و مـال
انسانها همواره دستخوش حوادث پیش بینی نشده و گاهی هولنـاک
و مرگبار بوده است .خاطرات و آثـار خسـارات ناشـی از آن هماننـد
خاطرات جنگها مصیبت بار و خونین در تـاریخ بشـر جـاودان مانـده
اند .لذا داشتن برنامه آمادگی با حوادث برای هر سازمان و با هر نوع
فعالیتی امری حیاتی است که در این میان مراکز درمانی نیز از ایـن
قاعده مستثنی نیستند و حتی بدلیل جایگـاه حسـاس آنهـا در امـر
خدمت رسانی به آسیب دیدگان در زمـان حـوادث ،داشـتن برنامـه
های منظم و منسجم امری حیاتی به نظر مـی رسـد [ .]8مـدیریت
بحران نیز عملکردهـای سـازمانهای دولتـی و غیردولتـی اسـت کـه
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بصورت یکپارچه و منسجم در جهت کاهش آثار و عواقب بحران و یا
پیشگیری از بحرانها با استفاده از ابزارهـای موجـود در تالشـند [.]9
مراکز درمانی نیز بدلیل نوع کارکرد ،از این امـر مسـتثنی نیسـتند و
بدلیل آنکـه بـه عنـوان اولـین جایگـاه مراجعـه مصـدومان حـوادث
هستند ،داشتن برنامه برای آنها اساسیتـر بـه نظـر مـیرسـد [.]10
بحران یکی از مشکالت مهم و پرتکرار ترین حوادثی است کـه کلیـه
مراکز درمانی و بیمارستانها با آن روبه رو هستند [.]11
نتایج تحقیقات بر این نکته تاکید مینماید که کمبـود مهـارتهـای
ارتباطی در ارائهدهندگان اینگونه خدمات ،از آمـوزشهـای ناکـافی
نشمت گرفته و در عین حال ،نتیجه عدم درک اهمیت نقش محوری
مهارتهـای ارتبـاطی بـا گیرنـدگان خـدمات اسـت [ .]12ارزیـابی
مهارتهای ارتباطی ،مستلزم به کارگیری ابزارهای معتبـر و مبتنـی
بر فرهنگ بومی گروه هدف است .در صـورت دسترسـی بـه چنـین
ابزاری ،میتوان با ارائه شـواهد مـرتبط بـا اعتبـار ابـزار ،آن را مـورد
استفاده قرار داد []13؛ در غیر این صورت ،باید نسبت به طراحی آن
اقدام نمود [ .]14به رغم تعداد زیاد ابزارهای ارزیابی ارتباط پزشـك
و بیمار در طول دهههای گذشته ،هیچ ابزار معتبـری بـه فارسـی در
زمینه ارزیابی مهرات ارتباط پزشك و بیمار در شرایط حاد و بحرانی
یافت نشد .در ضمن بررسی متون مشاهده شـد ،کـه ساسترسـیك و
همکاران بـا هـدف ایجـاد و اعتبارسـنجی و تهیـه مقیاسـی در یـك
جمعیت واقعی ،به ارزیابی ارتباط پزشك و بیمـار در شـرایط حـاد و
بحرانی مبتنی بر بررسی مرور نظام مند پرداختند و مقیـاس()DPC
را برای استفاده در ارزیابی مهارت ارتباطی پزشك و بیمار در شرایط
بحرانی و حاد معتبر و مناسب ایجاد کردند [ .]15از آنجـا کـه ابـزار
فارسی سازی شده ای در ایـن زمینـه نبـود لـذا روان سـنجی ابـزار
مطالعه ساستریك و همکاران مبنای کار این مطالعه قرار گرفـت .بـا
توجه به اینکه تفاوت در تعاریف ابعادی مختلف در علـوم پزشـکی و
روانشناسی در زمینه ارتبـاط پزشـك و بیمـار وجـود دارد الزم بـود
ابزاری جداگانه برای مواقع حاد و بحرانـی اسـتفاده شـود کـه دارای
پایایی و روایی مناسبی باشد .بـههمـین دلیـل ایـن ابـزار کـه دارای
مزایای زیر است انتخاب شد -1 :مختصـر اسـت ( یعنـی زمـان الزم
برای پاسخ به آن بطور متوسط  3دقیقه اسـت) کـه ایـن امـر بـرای
تحقیقـات ،مخصوصــم در شــرایط اضـطراری بسـیار مهــم اســت-2 .
پاسخهای بسته ،آن را برای استفاده آسـان مـیکنـد -3 .مسـتقل از
شرایط حاد است -4 .از یك همکاری چندرشتهای حاصل مـیشـود.
 -5دارای همبستگی داخلی خوبی است و مبتنی بر یك مدل نظری
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این مطالعه روانسنجی با دو رویکرد توصیفی و تحلیلی انجام شد که
رویکرد تحلیلی برای تعیین ویژگـی هـای روانسـنجی ابـزار ارتبـاط
پزشك -بیمار و رویکرد توصیفی برای تعیـین میـزان صـالحیت در
گروه هدف استفاده شد .حجـم نمونـه  20برابـر تعـداد گویـه هـای
پرسشنامه ( 15گویه) تخمین زده شد ،لذا تعداد نمونه معـادل 380
بیمار مراجعه کننده به بخشهای اورژانس ،اتـاح عمـل و مراقبتهـای
ویژه (شرایط حاد وبحرانی ) بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی تعیین شد .بـا توجـه بـه معیارهـای ورود بـه
پژوهش ،بیماران واجد شرایط شرکت کننـده را شناسـایی و پـس از
اخذ رضایت شـفاهی و توضـیح تحقیـق و اطمینـان از حفـس اسـرار
ایشان به بیماران در شیفتهای کاری پرسشـنامه در پاکـتهـای در
بسته به صورت کدگذاری شده در ابتدای ساعت کاری تحویل بیمـار
یا همراهان وی داده شد و هماهنگی به عمل آمد تا در شـیفتهـای
بعدی مجددا پرسشنامه پر شده تحویل گرفته شود .همچنین پس از
توضیح کامل اهداف و ویژگیهای طرح بـرای بیمـاران یـا همراهـان
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است -6 .دارای مشارکت باال در بیماران برای استفاده آسان و قابـل
قبول است [.]16
محققان در این مطالعه با توجه به اینکـه مهمتـرین مشـتری نظـام
سالمت ،بیماران هستند بر آن شدند تـا ابـزاری را بـا جامعـه هـدف
بیماران برای ارزیابی صالحیت حرفه ای پزشکان روانسنجی کنند .از
آنجایی که مقیاس ارزیابی ارتباط پزشك با بیمـار در مواقـع حـاد و
بحرانی ( )DPCمطالعه ساستریك و همکاران هنوز به زبان فارسـی
برگردانده نشده بود و با توجه به اهمیت صالحیت حرفـهای ارتبـاط
بین پزشك و بیمار در مواقع حاد و بحرانـی و بـه دلیـل نبـود ابـزار
مناسب دیگری پژوهشگر بر آن شد که ابتدا به روان سنجی ابـزار در
جامعه هدف در ایران پرداخته و سپس به ارزیابی ارتباط بین پزشك
و بیمار در مواقع حاد و بحرانی بپردازد.
مروری بر مطالعات نشان میداد که نیمی از اساتید در شـروع دوره
بالینی اهداف و روشهای آموزشی را برای فراگیران تشریح و تدریس
نمیکنند بنابراین برنامه مدون آموزش دادن و یـادگیری مهارتهـای
ارتباطی بر بالین بیمار در بخشهای بالینی وجود ندارد [ .]17ارزیابی
مهــارتهــای ارتبــاطی و اخــالح حرفــهای دانشــجویان و دســتیاران
تخصصـی نشــان مــی دهــد کــه دســتیاران تخصصـی دندانپزشــکی
مهارتهای ارتباطی و اخالح حرفهای بیشتری در مواجهه با بیماران
خــود دارنــد .همچنــین رضــایت بیمــارانی کــه پزشــکان آنهــا در
کارگاههای آموزشی شرکت کرده بودند بیشتر از بیمـارانی بـود کـه
پزشکان آنها دوره آموزشی را نگذرانده بودند [ .]18عطـاریمقـدم و
همکاران در سـال اههـار کردنـد کـه  % 85از شـرکت کننـدگان از
برگزاری کارگاه راضی بودند و آموزش مهارتهای پزشـك و بیمـار در
ارتقای دانش دانشجویانپزشکی تـاثیر قابـلمالحظـهای دارد [.]18
پاکدامن و همکاران با بررسی روایی و پایایی نسخه فارسـی ترجمـه
ابزار مهارتهای ارتباط با بیمار نشان دادند که نسـخه فارسـی ابـزار
ارزیابی مهارتهای ارتبـاطی در دندانپزشـکی ،ابـزاری روا ( )0/83و
پایاست( )0/89که میتوان از آن در مطالعات بالینی با حضور بیمـار
استفاده کرد [ .]19همچنین در پژوهشی ابزار سنجش ارتباط بیمـار
محور توانست ابعاد مختلف ارتباط بیمار محور را در ارتباط پرسـتار-
بیمار اندازه گیـری کنـد و از روایـی و پایـایی برخوردارباشـد [.]20
طراحی و روانسنجی ابـزار سـنجش ارتبـاط مامـا – مـادر در اتـاح
زایمان نشان داد کـه پرسشـنامه طراحـیشـده یـك ابـزار معتبـر و
قابلاعتماد برای اندازهگیری ارتباط ماما -مادر در اتاح زایمان اسـت.
این یك ابزار آسان برای استفاده بوده و شامل مهمترین ویژگیهـای
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ارتباط ماما -مادر در اتاح زایمان است [ .]21وکیلی و همکاران نیـز
شواهد مناسبی در خصوص استحکام ساختار عـاملی و پایـایی ابـزار
سنجش مهارتهای ارتباطی میان فردی ،در جمیعـت مـورد مطالعـه
فراهم نمود [ .]22همچنین لوپز و همکاران بـا اعتبارسـنجی نسـخه
اسپانیایی پرسشنامه ارتباط بین پزشك -بیمار نتیجـه گرفتنـد کـه
این ابزار ،ابزاری معتبر برای ارزیابی کیفیت ارتبـاط پزشـك و بیمـار
است [ .]23واچیرا و همکاران نیز همین نتیجه را به دسـت آوردنـد
[ .]24کمپبل و همکاران نتایج تحقیق کمپبل و همکاران در سـال
 2007نشان داد که ابزار مورد نظر دارای قابلیـت و اعتبـار مناسـبی
برای ارزیابی مهارتهای ارتباطی پزشك و بیمار است[.]25
به رغم تعداد زیاد ابزارهای ارزیابی ارتباط پزشـك و بیمـار در طـول
دهههای گذشته ،هیچ ابزار معتبـری بـه فارسـی در زمینـه ارزیـابی
مهارت ارتباط پزشك و بیمار در شرایط حاد و بحرانی یافت نشـد .از
آنجا که ابزار فارسی سازی شـده ای در ایـن زمینـه نبـود لـذا روان
سنجی ابزار مطالعه ساستریك و همکاران که مبنای نظـری قـوی و
قابل قبولی داشت ،مبنای کار این مطالعـه قـرار گرفـت .لـذا هــدف
اصـلی ایــن مطالعــه روانسـنجی مقیـاس ( )DPCجهـت ارزیـابی
مهارتهای ارتباط بین پزشك و بیمـار در شـرایط حـاد و بحرانـی در
مراکز درمانی و بالینی دانشگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی بـوده
است.
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استفاده شـده اسـت [ .]27بـرای ایـن کـار ( )DPCتوسـط دو نفـر
متخصص فارسی زبان کـه تسـلط خـوبی در زبـان انگلیسـی دارنـد
مترجمین 1و( 2به زبان فارسی) ترجمه شد .سپس محققان پژوهش
به همراه مترجمین 1و 2به بحث و بررسی نسخه اولیه ترجمه شده
توسط دو مترجم پیشین پرداختند پس ز آن مترجمین1و  2تمـام
گویه ها را بـه لحـا دشـواری ترجمـه ارزیـابی کردنـد .سـپس دو
مترجم دیگر) مترجمین 3و( 4جهت بررسی وضعیت ابـزار و امتیـاز
دهی کیفی آن به کار گرفته شدند .در این مرحله منظور از کیفیـت
ترجمه ،مطلوبیت عبارات و جمالت به لحا ضـوح ،اسـتفاده از واژه
های ساده و قابل فهم ،کاربرد زبان مشترک ،پرهیز از بکارگیری واژه
هـای فنـی ،تخصصـی وتصـنعی ،یکسـان بـودن مفـاهیم بـه لحـا
محتوایی مفاهیم نسخه اصلی را منعکس کند ،است .سـپس ترجمـه
بدست آمده در مرحله قبل ،توسـط دو متـرجم (متـرجمین  5و ) 6
مستقل از مترجمین مرحله قبلی به زبان انگلیسـی برگردانـده شـد.
پس از آن ،نسخه برگردان شده به همراه تمـامی گزارشـها بـه افـراد
دارای تجربه در زمینه تحقیقی داده شده تا در یك جلسه مشـترک
مورد ارزیابی و نتیجه گیری نهایی قرار گیرد .انجام ایـن مراحـل در
نهایت منجر به در اختیار داشتن یك نسـخه فارسـی دارای کیفیـت
ترجمه مناسب و رضایت بخش از مقیاس شد [.]28 ،29
مقیاس ( )DCPدارای  15گویه است که با مقیاس لیکرت از  1تا 4
درجه بندی شده است .میانگین زمان تکمیـل پرسشـنامه  3دقیقـه
بود .از طریق نظرخواهی از  10نفر از اساتید کارشناس ،برای بررسی
روایی صوری ،و محتوایی ) (CVRنسـبت روایـی محتـوا ( (CVIو
شاخص روایی محتوای ابزار استفاده شد .سـپس بـر اسـاس نظـرات
اساتید و با استفاده از محاسـبه نسـبت روایـی محتـوایی و شـاخص
روایی محتوایی که هرکدام فرمول مخـتص بـه خـود را دارد میـزان
روایی محتوایی ابزار به دست آمد.
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از مجموع  380نفر بیماران مراجعه کننده به بخشهای اورژانس ،اتـاح
عمل و مراقبتهای ویژه (بخـش هـای دارای شـرایط حـاد و بحرانـی )
بیمارستان های وابسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ()% 61/3
زن و  147نفــر ( )% 38/7مــرد بودنــد .بیشــتر افــراد یعنــی 346نفــر
( )%91/5متاهل بودند.و و بـیش از نیمـی از آنهـا  198نفـر ()% 52/1
تحصیالت دیپلم داشتند .بیشترنمونه های پژوهش 315نفر ()% 82/9
شاغل بودند(.جدول .)1بر اساس نتایج حاصل از بررسی روایی صـوری
ابزار ترجمه شده توسط پانل خبرگان رشـته در اولـین مرحلـه اعتبـار
سنجی هیچ گویه حـذف نشـد و شـاخص روایـی محتـوایی ( )CVIو
نسبت روایی محتـوایی ( )CVRاز نگـاه متخصصـان 0/99 ،محاسـبه
گردید .ارزیابی روایی سازه ای بـا اسـتفاده از تحلیـل عـاملی تاییـدی
محاسبه شد .تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار  spssنسـخه  19و
نرم افزار تحلیل عاملی  Lisrelانجام شد.
نتیجه آزمون کیسر -مایر -الکین  KMOدر تعیین روایی سـازه ای
ابزار ارزیابی مهارت ارتباطی بـین پزشـك و بیمـار در مواقـع حـاد و
بحرانی برابر با  0/93نشان از کفایت حجم نمونـه داشـت .همچنـین
آزمون های بارتلت و بارتلت معنادار شدند ).(P<0.000
در تحلیل عاملی انجام شده ،شاخص های برازش مدل همگـی قابـل
قبول بودند (جدول  .)2استخراج عامل ها به روش تجزیـه و تحلیـل
مولفه های اصلی با مقدار ویژه بزرگتر از یـك ،ابـزار را بـا  15گویـه
تبیین نمود (نمودار  .)1پس از اجرای تحلیل عاملی ،جهـت بررسـی
پایایی ابزار ،میزان آلفای کرونباخ  0/96بررسی شد .بررسـی پایـایی
به روش آزمون باز آزمون یافته ها نشـان داد کـه در هـر دو مرحلـه
ابزار از پایایی مناسب برخوردار است ( (ICC<0/9ضریب همبستگی
درون خوشه ای) نتایج آزمون – بازآزمون نشانگر همبستگی زیـاد و
معنی دار بین دو مرحله آزمون و بـازآزمون بـود (R =0/9 ،)P<0.1
ضریب همبستگی پیرسون) .بر طبق جدول  3نمره بدسـت آمـده از
ابزار مهارت ارتباطی پزشك و بیمار نشـان داد بـاالترین نمـره  60و
پایین ترین نمره  15است.

] [ Downloaded from payeshjournal.ir on 2021-12-07

وی ،جلب رضایت و توضیح مواردی از قبیل اختیاری بـودن شـرکت
در طرح و محرمانه بودن اطالعات نوشته شده ،از آنها خواسـته شـد
که با در نظر گرفتن ویژگیهای مربوطـه ،بـه پـر کـردن پرسشـنامه
درمورد ارتباط پزشك بیمار بپردازد .جمعآوری دادههـا کـه یکـی از
مراحل مهم پژوهش است که نیازمند اسـتفاده از ابزارهـای مناسـب
است [ .]26لـذا در ایـن مطالعـه ابـزار التـین ( )DPCرای ارزیـابی
ارتباط پزشك و بیمار در مواقع حاد و بحرانی طبق پروتکل ترجمه و
معـــادل ســـازی روش ارزیـــابی بـــین المللـــی کیفیـــت زنـــدگی
Quality

روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار  Lisrelو
پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی خوشه ای
بررسی شد .برای محاسبه ثبات درونی هایی از روش محاسبه آلفـای
کرونباخ و روش آزمون-باز آزمون بررسی گردید.
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جدول  :1مشخصات جمعیت شناسی نمونههای پژوهش
تعداد

درصد

233
147

61/3
38/7

32
346

8/5
91/5

140
198
33
9

36/8
52/1
8/7
2/4

315
65

82/9
17/1
380

جنسیت
زن
مرد
وضعیت تاهل

تحصیالت
زیر دیپلم
دیپلم
لیسانس
فوح لیسانس و باالتر
وضعیت شغل
شاغل
بیکار
کل

جدول  :2شاخصهای مربوط به روایی سازه و مقادیر محاسبه شده آنها
بازه قابل قبول
مقدار محاسبه شده
وضعیت برازش

CMIN/DF
5-1
6/31
دارد

PNFI
<0/5
0/80
دارد

GFI
<0/9
0/99
دارد

AGFI
<0/8
0/89
دارد

CFI
<0/9
0/95
دارد

IFI
<0/9
0/97
دارد

RMSEA
>0/08
0/01
دارد
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مجرد
متاهل

جدول :3شاخص های ابزار مهارت ارتباطی پزشک -بیمار

377

42/06

9/98

15/00

60/00

624
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نمودار :1تحلیل عاملی تاییدی
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نمره

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

کمینه

بیشینه
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بحث و نتيجهگيري
هدف از انجام این پژوهش تعیین ویژگیهای روانسنجی ابزار ()DPC
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برای ارزیابی مهارت ارتباط پزشك و بیمار در مواقع حـاد و بحرانـی
در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده است.
ابزارهای ارزیابی مهارت ارتباطی پزشـك و بیمـار در پـژوهش هـای
مختلف از نظر ویژگی های روان سنجی مورد بررسی قرار گرفته انـد
که کماکان همه همین مسیر روان سنجی مطالعه را طی کـرده انـد.
مثال در پژوهش رضایی و همکاران ابزار از روایـی و پایـایی مناسـبی
برخورداربود [ .]29همچنین پاکدامن و همکـاران نیـز نشـان دادنـد
نسخه فارسی ابزار ارزیـابی مهـارتهـای ارتبـاطی در دندانپزشـکی،
ابزاری روا و پایاست که می توان از آن در مطالعات بالینی بـا حضـور
بیمار استفاده کرد [ .]19در این پژوهش نسبت بـه بررسـی ویژگـی
های روان سنجی نسخه فارسی ابزار ( )DPCبـرای ارزیـابی ارتبـاط
پزشك و بیمار شرایط حاد وبحرانی اقدام شد .ابـزار حاصـل مطالعـه
نظامند ساستریك و همکاران بود که در مطالعـه ایشـان نشـان داده
شده که این ابزار برای استفاده در ارزیابی مهارت ارتباطی پزشـك و
بیمار در شرایط بحرانی و حاد معتبر و مناسب است .در این پژوهش
میانگین نسبت روایی محتوایی ابزار ارزیـابی مهـارت ارتبـاطی بـین
پزشك و بیمار در مواقع حاد وبحرانی  0/99محاسبه گردید .از نظـر
پاکدامن و همکاران میـزان ضـریب روایـی محتـوا شـامل مناسـبت
 0/830و شــفافیت  0/93بــود و ســلطانی عربشــاهی و همکــاران در
پژوهش خود روایی محتوا و پایایی ابزار پژوهش در حد مطلـوب بـه
دست آمد [ .]16قهرمانیان و عطارها نتیجه گرفتنـد طراحـی و روان
سنجی یك ابزار روا و پایا برای سنجش ارتباط بیمار محـور مناسـب
است .مشابه با پژوهش حاضر لوپز و همکاران نسخه  13گویـهای بـا
ضریب آلفای کرونباخ  0/91بدست آمد و نشان داد که ابزار ،ابـزاری
معتبر برای ارزیابی کیفیت ارتباط پزشـك  -بیمـار اسـت .وکیلـی و
همکاران از مطالعه شان ،طراحی و سـنجش روایـی و پایـایی ابـزاری
جهت سنجش مهارت های ارتبـاطی میـان فـردی ،در نمونـه ای از
کارکنان بخش سالمت بود .نتایج ایـن مطالعـه شـواهد مناسـبی در
خصوص استحکام ساختار عاملی و پایایی ابزار سنجش مهارت هـای
ارتباطی میان فردی ،در جمیعت مورد مطالعه فراهم نمود [.]22
واچیرا و همکاران در پژوهشی اعتبار محتوا و ساختاری پرسشنامه با
استفاده از یك تحلیل عامل اکتشـافی ،تجزیـه و تحلیـل دومتغیـره،
سازگاری داخلی ،قابلیت اطمینان مجدد را بررسـی کردنـد و اعتبـار
محتوا و ساختاری 13 ،گویـه از  17گویـه پرسشـنامه را پشـتیبانی
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کرد .عالوه بر این سازگاری داخلی ( آلفای کرونباخ  )0/81و نمـرات
پایایی یك هفته ای بازآزمون ( )0/82قابلیت اطمینان پرسشنامه 13
گویهای را تمیید کرد و نشان داد که ابزاری مناسب و معتبـر و قابـل
قبول در کنیا است .نتایج این مطالعه حاکی از آن اسـت کـه پایـایی
ابزار در هر دو مرحله ابزار از پایایی مناسب برخوردار است و ضـریب
همبستگی درون خوشه ای نشانگر همبستگی زیاد و معنی دار بـین
دو مرحله آزمون و بازآزمون بود .آلفای کرونباخ نسبتا باال نشـان داد
که پایایی ابزار در حد مطلوب قرار دارد .نتایج ارزیـابی روایـی سـازه
نشان داد که برازش مناسب بوده و روایی سازه ابـزار تمییـد شـد .بـا
توجه به مطالب بیان شده مشخص شد که طراحی ،ترجمه و ساخت
ابزار پژوهشی نیازمند اصول و ساختار مخصوص به خود اسـت کـه
آشنایی با این قواعد برای پژوهشگرانی که در صدد طراحی ،سـاخت
یا ترجمه ابزار هستند ضروری و الزم است .از سوی دیگر آشنایی بـا
روش روانسنجی ابزار یك اصل مهم در انتخاب ،ترجمـه یـا طراحـی
ابزار است .داشتن روایی بخش مهمی از روانسنجی یك ابزار است.
در اعتبارسنجی و بومی سازی ابزار نیـز طراحـان ابـزار بایـد جامعـه
آماری و گروه هدفی که ابزار برای آنها ساخته می شود را در فراینـد
ابزارسازی مشارکت دهند و انجام گام به گام ،دقیق و درست روایـی
صوری و محتوا به صورت کیفی و کمی ،به روایـی سـازه در مرحلـه
تحلیل عامل اکتشافی کمك می کند .در پژوهش حاضـر نشـان داده
شد که پرسشنامه از نظر روایی محتوایی و صوری و سـازه ای دارای
روایی است و ابزار بومی سازی شده مناسبی جهت سـنجش ارتیـاط
پزشك و بیمار شرایط حاد و بحرانی است.
مـدیران و دســت انـدرکاران بخشــهای بـالینی مــی تواننـد از ابــزار
روانسنجی شده برای بررسی ارتباط بـین پزشـك و بیمـار و در کـل
رضایت و بهبود بیمار در مراکز و سیستم های درمانی بهره برند ،می
توان گفت ارتباط درست و به دور از خطـای پزشـك -بیمـار سـبب
افزایش کیفیت زندگی در هر دو می شود.
همچنین ارائه پژوهش حاضر بـه مراکـز دانشـگاهی جهـت طراحـی
آموزشی و برگزاری کارگاههای مهارتهای ارتباطی برای دانشـجویان
پزشکی می تواند اثربخش باشد .عدم دسترسـی بـه بیمـاران بخـش
های دارای شرایط حاد و بحرانی دانشگاه های علوم پزشکی دیگر در
کشور از جمله محدودیت های مطالعه محسوب می شـود .پیشـنهاد
می شود در پژوهشهای آتی ،مهارتهای ارتبـاطی پزشـك و بیمـار در
بخش های مختلف بیمارستان ،درمانگاهها و مطـب هـای خصوصـی
انجام شود.
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پیوست :مقیاس ( )DPCجهت ارزیابی مهارت ارتباط پزشک و بیمار در شرایط بحرانی و حاد
خیر

2
3
4
5
6
7

آیا پزشك بدون این که صحبت های شما را قطع کند به شما اجازه صحبت کردن را داده است؟
آیا پزشك شما را به بیان احساسات تان تشویق کرده است ؟
آیا پزشك شما را به طور کامل معاینه کرده است ؟
احساس می کنید که پزشك شما را درک کرده است؟
آیا آن چیزی که پزشك به شما گفته است شما به خوبی درک کرده اید؟
آیا احساس می کنید تمام اطالعات الزم توسط پزشك به شما داده شده است؟

8
9
10
11
12
13
14
15

آیا پزشك در مورد مزایا و معایب درمان و روند مراقبت به شما توضیح داده است ؟
به نظر شما پزشك به طور کلی احترام برای شما قائل شده است؟
آیا پزشك شما را در تصمیم گیری مشارکت داده است؟
به نظر شما  ،آیا پزشك شما در مورد روند درمان شما اطمینان خاطر دارد؟
آیا پزشك در مورد اینکه شما توضیحات او را درک کرده باشید مطمئن شده است؟
آیا فکر می کنید پزشك تمام حقیقت را به شما گفته است؟
آیا به این پزشك اطمینان دارید؟
آیا پزشك به تمام انتظارات و نگرانی های شما پاسخ داده است؟
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آیا پزشك در طول مدت ویزیت با دقت به صحبت های شما گوش داده است؟
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