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Abstract
Objective (s): This study aimed to translate and initially validate the Persian version of 24- item Family Satisfaction in the
Intensive Care Unit (FS-ICU-24).
Methods: This was a methodological study and conducted on 150 family members hospitalized in the Intensive Care Units of
hospitals in Shiraz, Iran. The translation of the main questionnaire was done using the backward-forward method. The content
validity of the questionnaire was performed by interviewing 15 experts and the face validity was carried out qualitatively
through interviewing 10 family members of hospitalized patients. Then, the structural validity was assessed using the known
groups comparison. Convergent validity was assessed by measuring the correlation between the Persian version of the FS-ICU24 and the Persian version of the Patients Needs Assessment Questionnaire (CCFNI). Reliability was evaluated using internal
consistency analysis (Cronbach's alpha).
Results: The results obtained from known groups comparison indicated that the mean satisfaction score in male was
significantly higher than female as expected (p=0.001). Convergent validity showed a significant correlation between the
Persian version of the FS-ICU-24 and the CCFNI questionnaires (p<0.01). The Cronbach's alpha coefficient for the dimensions
and total questionnaire was higher than 0.7.
Conclusion: The findings indicated that the Persian version of the FS-ICU-24 Questionnaire is a valid instrument and can be
used in a variety of situations, including clinical and research settings. It is suggested that the future studies assess the
structural validity of the FS-ICU-24 using factor analysis with a bigger sample size.
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چكیده
مقدمه :جهت ارزیابی رضایتمندی خانواده بيماران بخش مراقبت ویژه طراحی و بکارگيری ابزاری معتبر و پایا ضروری بود .این مطالعهه بها ههدر ترجمهه و
اعتباریابی اوليه نسخه فارسی پرسشنامه  24گویه ای سنجش رضایتمندی خانواده بيماران بستری در بخش مراقبت ویژه  FS-ICU-24انجام شد.
مواد و روش کار :مطالعه حاضر یك پژوهش روششناختی است كه روی 150نفر از اعضای خانواده بيماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بيمارسهتان
های شهر شيراز انجام شد .ترجمه پرسشنامه اصلی با استفاده از روش  backward forwardانجام گردید .روایی محتوایی پرسشنامه با نظرخهواهی از 15
نفر از متخصصان در این زمينه و روایی صوری به روش كيفی از طریق مصاحبه با  10همراه بيمار انجهام شهد .سهس روایهی سهازه بها اسهتفاده از مقایسهه
گروههای شناخته شده ،روایی همگرا از طریق سنجش همبستگی بين نسخه فارسی پرسشنامه  FS-ICU-24و پرسشنامه فارسی سنجش نيازهای خانواده
بيماران ( )CCFNIو پایایی ابزار با تحليل همسانی درونی بررسی شد.
یافته ها :نتایج تحليل مقایسه گروه های شناخته شده نشان داد كه ميهانگين نمره كهل مقيهاس نسخه فارسی پرسشنامه  FS-ICU-24در همراهان مرد
به طور معنی دار بيشتر از همراهان زن است ( .)P=0/001روایی همگهرا بيهانگر همبسهتگی معنهی دار بهين نسهخه فارسهی پرسشهنامه FS-ICU-24و
 CCFNIبود .ضریب آلفای كرونباخ برای ابعاد و كل پرسشنامه بين  0/758-0/789بود.
نتیجه گیری :یافته های پژوهش ،نشان دهنده روایی و پایایی مناسب نسخه فارسی پرسشنامه سنجش رضایتمندی خانواده بيمهاران  FS-ICU-24اسهت.
به طوری كه قابليت به كارگيری در موقعيتهای مختلف از جمله محيطهای بالينی و تحقيقاتی را دارد .پيشنهاد میگردد در مطالعهات آینهده روایهی سهازه
پرسشنامه  FS-ICU -24با استفاده از تحليل عاملی در نمونه بيشتری مورد بررسی قرار گيرد.
کلیدواژه :اعتباریابی ،مراقبت ویژه ،پرسشنامه سنجش رضایتمندی خانواده بيماران بستری در بخش مراقبت ویژه FS-ICU-24
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ترجمه و اعتباریابی اولیه پرسشنامه سنجش رضایت مندی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه ()FS-ICU -24
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ترجمه و اعتباریابی پرسش نامه سنجش ...

ابتال به بيماریهای تهدید كننده حيات و متعاقب آن بسهتری شهدن
در یك واحد مراقبتی ویژه ) (ICUدر بيمارستان غالباً به صورت غير
منتظره بدون هيچگونه اخطار و هشداری رخ می دهد و هيچ زمهانی
را در اختيار بيماران و خانواده هایشان قرار نمی دهد تا مهيا و آماده
شوند .این یك رویداد فاجعه آميز برای خانواده ها است و منجهر بهه
آشفتگی و به هم ریختگی عاطفی ،اضطراب ،شك و تردید وتهرس از
دست دادن یك فرد مورد عالقه می گردد [ .]1،2از آنجا كه همه ی
سازمانهای پزشکی در تالشند كيفيت مراقبت را در بخش مراقبتهای
ویژه ( )ICUارتقا دهند  ،به ابزاری برای اندازه گيهری ابعهاد مختلهف
كيفيت نياز دارند .بر این اساس خدمات با كيفيت در مراكز پزشهکی
شامل مراقبت با كيفيت ایمن  ،به موقع  ،كارآمد  ،مهورر  ،عادالنهه و
بيمار محور است [.]3از آنجایی كه بيشتر بيماران بخش آی سی یو،
خودشان نمی توانند تصميم گيری نمایند [ ،]3،4خانواده های آنهها
اغلب به جای آنها تصهميم گيهری مهی نماینهد .بنهابراین دیهدگاه و
رضایت مندی آنها و سایر كسانی كه به جای بيمهار تصهميم گيهری
می نمایند از اهميهت بسهيار بهاالیی در بخهش مراقبهت ههای ویهژه
برخوردار است [.]5این خانواده ها غالباً بحرانهای روانشهناختی را در
چنههد روز اوب بسههتری شههدن در بيمارسههتان تحمههل م هی نماینههد.
پرستاران بخشهای مراقبت ویژه ،غالبا شاهد تهارير مخهرب و ویهران
كننده ی بيماری وخيم عضو بيمهار بهر روی سهایر اعضهای خهانواده
هستند [ .]6از آنجایی كه هدر مراقبتهای پرستاری ارائه مراقبهت
جامع و با كيفيت باال است ،به همين جهت ،پرسهتاران بخهشههای
مراقبتهای ویژه باید نه تنها به خود بيماران ،بلکه باید بهه خهانواده
هایشان نيز توجه نمایند .این امر مهم مؤید نقهش اجتنهاب ناپهذیر و
بی بدیل ایشان در شناسایی عوامل مهورر بهر رضهایتمندی خهانواده
های بيماران است [ .]7بدین منظور پرستاران بخش مراقبهت ههای
ویژه به ابزاری مناسب ،متعبهر و پایها بهرای بررسهی ميهزان رضهایت
مندی خانواده های بيمهاران بسهتری در  ،ICUنيهاز دارنهد .رضهایت
بستگان بيمار یکی از مهمترین شاخصهای كيفيهت مراقبهت اسهت
[ .]8بخش مراقبت ویژه به دليل وجهود بيمهاران مبهتال بهه بيمهاری
های تهدید كننده زندگی از بخشهای دیگر متفاوت است ،مراقبهت
از این بيماران بسيار گسترده است و به كار تيمهی چنهد رشهتهای و
محيطی با فنآوری ابزاری نيهاز دارد .داشهتن یهك بيمهاری تهدیهد
كنندهی زندگی كه به مراقبت جهامع نيهاز دارد ،مهی توانهد رضهایت
مندی بيماران و بستگان آنها را تحت تهارير قهرار دههد [ .]8،9ایهن
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ویژگیها مراقبت از بيمار  ICUرا تحت تارير قرار می دههد و منجهر
به نارضایتی عمومی می شود .برای ارزیابی كيفيت مراقبت هایی كه
در  ICUارائه می شود ،رضایت بستگان بيمار باید مهورد توجهه قهرار
گيرد .امروزه ،اهميت سنجش رضایت مندی بيماران به عنوان یکهی
از مهمتههرین و اساس هی تههرین معيارهههای تعيههين كيفي هت خههدمات
مراقبتی بر كسی پوشيده نيست .تهيه و ارائهه ابزارههای مناسهب بهه
منظور سنجش رضایتمندی خانواده بيماران بستری در بخهش ویهژه
می تواند كمك مهورری در رونهد فعاليهت ههای بهالينی ،آموزشهی و
پژوهشی محسوب گردد .سازمان های ارائه كننده خدمات بهداشهتی
ملزم به ارتقای كيفيت خدمات خود هستند .به همين دليل توجهه و
مسئوليت پذیری آنان نسبت به رضایت مندی مشهتریان بهه عنهوان
معيار ارتقای سطح كيفيت خدمات رو به رشد است [.]10
همچنين به دليل مسئوليت زیاد اعضای خانواده ،رضایت مندی آنها
بازتاب خوبی از رضایت مندی خود بيمار است .در این موارد اعضای
خانواده اغلب تعيين كننده سطح رضایت مندی و ميزان مراقبهت از
بيمار هستند و رضایت مندی بيمار ممکهن اسهت بوسهيله آگهاهی و
درک اعضای خانواده صرر نظر از نتایج بالينی تعيين شود .حمایهت
از خانواده بيمار می تواند در بهبودی بيمار مورر باشهد [ .]11بهبهود
كيفيت مراقبت در بخش مراقبت های ویهژه نيازمنهد انهدازه گيهری
داده های رضایت مندی خانواده است [.]12
در دهه اخير تحقيقات روی رضهایت منهدی خهانواده هها در بخهش
مراقبت های ویژه رو به افزایش است و رویکهرد مراقبتهی بهه سهمت
بيمار محور و خانواده محهور سهود داده شهده اسهت .یکهی از ابعهاد
كليدی كيفيت مراقبت ،رضایت مندی از مراقبت ارائهه شهده اسهت.
رضایت مندی نه تنها در مورد بيماران بلکه در ارتباط با خانواده آنها
امری بسيار مهم اسهت [ .]13اكثهر بيمهاران تهرجيح مهی دهندكهه
اعضای خانواده آنها در تصميم گيری مشاركت داشته باشند بنابراین
ارزیابی رضایت مندی خانواده از مراقبت ارائه شده بهه بيمهار،یکی از
مهم ترین جنبه های بررسی كيفيت در بخش های ویهژه اسهت .بهه
رغم توجهات زیاد ،نيازهای اعضای خانواده بيماران در این بخش هها
به صورت برآورده نشده باقی مهی مانهد .همچنهان كهه مطالعهات در
اروپا ،كانادا و امریکا نشان داده اند كه برآورده نشدن این نيازها یهك
مسئله و بغرنج جهانی است و موجب نارضایتی ميگهردد [ .]14یهك
مطالعه كارآزمایی بالينی در فرانسه بيانگر این بود كه بهبود روابط و
حمایت از اعضای خانواده در بخش های ویژه می تواند به طور قابهل
توجهی افسردگی ،اضطراب و اختالب اسهترس په از سهانحه را در
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پژوهش حاضر یك پژوهش روش شناسی است كه با ههدر ترجمهه،
تطههابق فرهنگ هی و روانسههنجی اوليههه نسههخه فارس هی پرسشههنامه
رضایتمندی خانواده بيمهاران بسهتری در بخهش مراقبهت ویهژه ،بهه
همراه بررسی روایی محتوی ،صوری  ،سهازه و همگهرا و پایهایی ایهن
ابزار با تحليل همسانی درونی انجهام شهد .په از تصهویب طهر و
دریافت مجوز از كميته اخالد دانشگاه مراحل زیر انجام گرفت .په
از اخذ مجوز از معاونت پژوهشی دانشهگاه ،فراینهد ترجمهه ابهزار بهر
اساس پروتکل سازمان سالمت جهان انجام گرفت .ابتهدا پرسشهنامه
با روش  backward forwardترجمه شد بهه ایهن صهورت كهه ابتهدا
نسخه اصلی توسط دو نفر متخصص به فارسی برگردانده شد و یهك
نسخه فارسی توسط تيم تحقيق تهيه گردید و سس نسخه ترجمهه
شده توسط دو نفر دیگر به طور مستقل به انگليسی برگردانده شد و
یك نسخه از آن تهيه گردید و در پایان نسخه انگليسی تهيه شده با
نسخه اصلی مقایسه شد و نسخه نههایی توسهط تهيم تحقيهق تهيهه
گردید .در انتها با انجام اصالحات الزم و ویهرایش توسهط كارشهناس
زبان وادبيات فارسی ،نسخه نهایی فارسی پرسشنامه مورد تایيد قرار
گرفت .سس روایی محتوایی پرسشنامه مهذكور بهه صهورت كيفهی
اندازه گيری شهد .نسهخه فارسهی پرسشهنامه رضهایتمندی خهانواده
بيماران بستری در بخش مراقبت ویژه  FS-ICU-24در اختيار 15
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آنها كاهش دهد [ .]15چنهدین عامهل كليهدی بهرای انهدازهگيهری
رضایت مندی خانواده پيشنهاد شده كه شامل :حسن نيت كاركنان،
احترام ،محبت ،اطالعات ارائه شده به خهانواده هها و سهطح مراقبهت
های بهداشتی ارائه شده به بيمار هستند .پژوهشگران پيشهنهاد مهی
كنند كه در بخش مراقبت های ویژه خانواده محوری به جای بيمهار
محوری به عنوان یك بعد از كيفيت مراقبت های بهداشهتی در نظهر
گرفته شود [ .]16بيشتر از  50درصد همراهان بيمهاران بسهتری در
بخش های ویژه در مراحل اوليه بستری دچار اضطراب شده و حدود
35درصد از آنها افسردگی را تجربه می كند .در حالی كه این ميزان
ها قبل از ترخيص یا مهر بيمارشهان افهزوده مهی شهود و په از
ترخيص یا مر بيمار ،اعضای خانواده ممکن اسهت دچهار اسهترس
پ از سانحه مربوط به واحد مراقبت ویژه گردند [.]17
مطالعات اخير ،بيماران و خانواده های آنها را به عنوان منبع و یکهی
از اركان بهبود كيفيت مراقبت مطهر مهی كننهد و در ایهن رابطهه،
ابزارهای مختلفی برای بررسی رضایت مندی خهانواده و بيمهاران در
بخش ها ی مراقبت ویژه ارائه می دهند .این ابزارها منهابع مناسهبی
به منظور كنترب كيفيت این گونهه بخهش هها محسهوب مهی شهوند
[ .]18با توجه به اهميت رضایت مندی خهانواده بيمهاران بزرگسهاب
بستری در آی سی یو ،ساخت مقياسهی (پرسشهنامه) متعبهر و پایها
بسيار ضروری می نماید كهه بتهوان بها اسهتفاده از ایهن مقيهاس بهه
ارزیابی رضایت مندی خانواده بيماران به عنوان یکی از عوامهل مههم
در ارائه خهدمت پرسهتاران آی سهی یهو پرداخهت .پهيش از ایهن در
تحقيقی كه توسط دولت یاری و همکاران انجام شهده بهود ،مقيهاس
 34گویه ای رضایت مندی خانواده های بيماران بزرگسهاب بسهتری
در بخههش مراقبههت هههای ویههژه كههه در كانههادا توسههط Heyland
و Tranmerدرساب  2001طراحی واعتباریهابی شهد [ .]19در ایهن
پژوهش نویسندگان پيشنهاد دادند كه با كوتاه شدن نسهخه فارسهی
ابزار مذكور پاسخگویی به آن هم نيز آسان تر خواههد بهود .در سهاب
،2007توسط  Wallو همکاران با شناسایی مواردی بها بهازده انهدک ،
تفاوت كم  ،موارد اضافه یا سنجش مواردی غيهر از رضهایتمندی ،بها
كاهش از  34به  24مورد،به یك نسخه واضح تر بازسهازی شهد ایهن
پرسشنامه دو حوزه مفهومی را انهدازه گيهری مهی كنهد :رضهایت از
مراقبت ( 14مورد) و رضایت از تصميم گيری(  10مورد) [.]5
ابزار مذكور به صورت ليکرت دارای 5گزینه «عالی» تا «نمی دانهم»
است و نمره كل می تواند از  0تا  100باشد(  = 0بسيار ضهعيف 25
=ضعيف = 50 ،خوب = 75 ،بسيار خوب و  = 100عالی) نمره بهاالتر
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نشان دهنده رضایت بيشتر است .ميانگين مدت زمان پر كردن ایهن
پرسشنامه بين  20تا  30دقيقه متغير اسهت [ .]19تحقيهق دربهاره
بررسی ویژگی های روان سنجی ابزارههای مختلهف در زمينهه ههای
متنوع در ایران ،چند سالی است كه گسترش پيدا كرده است اما در
خصهو نسهخه  24گویهه ای پرسشههنامه رضهایت منهدی خههانواده
بيماران بزرگساب بستری در آی سی یو مطالعه ای ،صهورت نگرفتهه
است؛ از این رو در پژوهش حاضر به ترجمه و اعتباریابی پرسشهنامه
 24گویهه ای سههنجش رضههایت منهدی خههانواده بيمههاران بزرگسههاب
بستری در بخش مراقبت های ویژه پرداخته شد.
شناخت عوامل مورر بر رضایت مندی خانواده های بيمهاران بسهتری
در بخش آی سی یو می تواند در ارائه خدمات هر چه بهتر و كنترب
كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران بسيار مورر و كارگشها باشهد از
ایههن رو هههدر انجههام پههژوهش حاضههر ترجمههه و اعتباریههابی اوليههه
پرسشنامه سنجش رضایت مندی خانواده بيماران بزرگساب بسهتری
در بخش مراقبتهای ویژه بود.
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نفر از متخصصان و نخبگان در ایهن زمينهه قهرار گرفهت تها په از
بررسی كيفی پرسشنامه بر اساس معيارههای رعایهت دسهتور زبهان،
استفاده از كلمهات مناسهب ،ضهرورت ،اهميهت ،قرارگيهری عبهارات
درجای مناسب خهود ،و امتيهازدهی مناسهب بهازخورد الزم را ارائهه
دهند .س س جمع بندی نظرات بر روی پرسشنامه ،مورد اعماب قرار
گرفت .جهت تعيين روایی صوری از روش كيفی استفاده شد .بهرای
این منظور مقياس در اختيار  10همراه بيمار قهرار گرفهت و از آنهها
خواسته شد تا نظرات خود را دربهاره محتهوا ،وضهو  ،خوانها بهودن،
سادگی و درک آسان عبارات ابزار و سهولت تکميهل پرسشهنامه بهه
شکل كيفی بيان كنند .در نهایت نقطه نظهر مشهاركت كننهدگان در
تحقيق در مورد جمالت و سواالت پرسشنامه جمع آوری شد و با در
نظر گرفتن بازخورد آنهها نسهخه نههایی فارسهی پرسشهنامه تهدوین
گردید .در مرحله بعد  150نفر از اعضای خانواده بيماران بستری در
بخش های مراقبت ویژه دارای شرایط ورود پرسشنامه هها را جههت
تعيين روایی سازه ،همگرا و همسانی درونی تکميل كردنهد .در ایهن
مرحله جامعهه آمهاری پهژوهش حاضهر را اعضهای خهانواده بيمهاران
بستری در بخش های مراقبت ویهژه بيمارسهتان ههای شههر شهيراز
تشکيل دادند .بدین صهورت كهه شهركت كننهدگان در پهژوهش بهه
صورت تصهادفی و داوطلبانهه از ميان اعضای خانواده ههای بيمهاران
بستری در  5بيمارستان شيراز انتخاب شدند .په از اخهذ مجهوز از
معاونهت پژوهشهی دانشهگاه و نيهز هماهنگی با بيمارستان ها150 ،
نفر از اعضای خانواده بيماران بستری در بخش ههای مراقبهت ویهژه
دارای شرایط ورود پرسشنامه ها را تکميل كردنهد .در ایهن مطالعهه
خانواده بيمار شامل خویشاوندان نزدیك همانند همسر ،پهدر ،مهادر،
خواهر ،برادر و فرزندان با سن بين  65-18سهاب بودنهد .معيارههای
ورود به مطالعه شامل تمایل به شركت در مطالعه ،مالقهات بهيش از
دو بار بيمار و داشتن سواد خواندن و نوشتن بود .شایان ذكهر اسهت
بيماران بستری بيش از  18ساب سن داشته و حداقل  48سهاعت از
پذیرش آنان در ICUمی گذشت .برای مشاركت كنندگان ههدر از
اجرای پژوهش و نحوه انجام آن توضيح داده شد و به آنها اطمينهان
داده شههد كههه تمههامی اطالعهههات مربههوط بههه آنههها محرمانههه نههزد
پژوهشگران خواهد ماند ،تها بها رضهایت وارد طر شوند .در صورتی
كه افراد به هر دليلی قادر به خوانهدن پرسشههنامه نبودنههد ،ایههن
كهار توسهط پژوهشگر بدون هيچ گونه تعبير و تفسيری انجام شد.
ابههزار جمههع آوری اطالعههات شههامل ابههزار جمههع آوری اطالعههات
دموگرافيك ،نسخه فارسی پرسشنامه رضایتمندی خهانواده بيمهاران

در مجموع 150 ،نفر از اعضای خهانواده بيمهاران بسهتری در بخهش
های مراقبت ویژه بيمارستان های شهر شيراز  ،به صهورت تصهادفی
انتخاب شدند و پ از اعالم رضهایت ،در پهژوهش شهركت نمودنهد.
یافته های جمعيت شناختی شركت كنندگان در پژوهش نشهان داد
كه بيشهتر همراههان بيمهاران شهركت كننهده در ایهن پهژوهش زن
بودند( )%67/33و اكثر همراهان بيماران ( )78%/66به همهراه بيمهار
زندگی می كردند .بيشتر همراهان بيماران متاهل ( )%73/33بودنهد
و نيز  %84بيماران برای اولين بار در آی سی یو بستری شده بودنهد.
در جدوب شماره  1درصد فراوانی ویژگی های جمعيتی مورد مطالعه
آمده است .به منظور ارزیابی توان جداسازی زیرگروهههای گونهاگون
توسط نسخه فارسی پرسشهنامه سنجش رضهایتمندی بههر اسههاس
متغير جنسيت همراه بيمار از آزمون تی مستقل (اختالر ميهانگين)
465
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بستری در بخش مراقبت ویژه  FS-ICU-24و پرسشهنامه فارسهی
سنجش نيازهای خانواده بيماران  CCFNIبود.
در پژوهش حاضر ،روایی سازه پرسشنامه با شيوه مقایسه گروه ههای
شناخته شده با اسهتفاده از آزمهون آمهاری تهی بههر اسههاس متغيهر
جنسيت همراه بيمار با احهراز شهرط توزیهع نرمهاب ویکسهان بهودن
واریان دو جامعهه انهدازه گيهری گردیهد .روایهی همگهرا از طریهق
سنجش همبستگی بين نسخه فارسی پرسشهنامه  FS-ICU-24و
پرسشنامه فارسی  CCFNIانجهام شهد .مقيهاس  CCFNIتوسهط
 )1986(Leskeطراحههی گردیههد .مقيههاس مههذكور دارای  45گویههه
چهارگزینه ای و  5بعد شامل نيازهای حمهایتی (15گویهه) ،راحتهی
(6گویههه)  ،اطالعههاتی (8گویههه)  ،نزدیکههی ( 9گویههه) و اطمينههان (
7گویههه) اسههت[ ]18،20كههه نيازهههای درک شههده اعضههای خههانواده
بيمارانی كه در  ICUپذیرش شده را مورد ارزیابی و سهنجش قهرار
می دهد .مقياس مذكور از اعتبار محتوا و صهوری برخهوردار بهوده و
ویژگی های روان سنجی آن مورد بررسی قرارگرفته است .همسهانی
درونی این مقياس (  ) 0/0-80/92گزارش شده اسهت[ .]21روایهی
وپایایی نسخه فارسی توسط بندری و همکاران( )2014مهورد تایيهد
قرار گرفته است[.]22
برای تعيين پایایی از شيوه همسانی درونی استفاده گردیهد .بهه ایهن
ترتيب كه ضریب آلفای كرونبهاخ بهرای كهل پرسشهنامه و ههر بعهد
محاسبه گردید.سطح معنی داری در تمامی آزمون های آماری برابهر
 0/05در نظر گرفته شد .تحليهل داده هها بها اسهتفاده از نهرم افهزار
 SPSS 24انجام گردید.
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جدول  :1مشخصات جمعیت شناختی همراهان بیمار شرکت کننده در مطالعه ()N=150
فراوانی()n

درصد

49
101

%32/67
%67/33

85
65

%56/66
%43/34

118
32

%78/66
%32/67

جنسیت
مرد
زن
تجربه بستری در آی سی یو
بله
خير
زندگی به همراه بیمار
بله
خير
وضعیت تاهل
متاهل
مجرد

110
40

%73/33
%26/67

126
24

%84
%16

تعداد بستری در ICU
اولين بار
بيشتر از یکبار

جدول  :2نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه گروههای شناخته شده :میانگین امتیاز پرسشنامه رضایت همراهان ()n:150
مرد
M±SD
4/63±1/241
4/10±1/323
4/36±1/125

رضایت مندی از عملکرد
رضایت مندی از تصميم گيری
كل مقياس

زن
M±SD
3/86±1/112
3/98±1/325
3/92±1/325

t

df

Sig

9/873
8/755
8/418

148
148
148

0/001
0/001
0/001

جدول  :3ضرایب همبستگی نمره ابعاد بین نسخه فارسی پرسشنامه رضایت همراها FS-ICU-24و نمره ابعاد پرسشنامه نیاز همراهان ()CCFNI
حمایت

اطمينان

نزدیکی

اطالعاتی

راحتی

کل مقیاس

رضایت مندی از عملکرد

**0/900

**0/214

**0/528

**0/484

**0/593

**0/324

رضایت مندی از تصميم گيری

**

**

**

**

کل مقیاس

**

0/234
0/654

0/343

**

0/320

0/373

**

0/562

0/375

**

0/420

0/077
**

0/293

**

0/311

**

0/398

معنادار در سطح ** P >0/01
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استفاده شد(جدوب .)2نتایج آزمون نشان داد ميهانگين نمهره كههل
مقيهاس سهنجش رضایتمندی در گروه همراهان مرد به طور معنهی
دار بيشههتر از همراهههان زن اسههت ( .)P=0/001همچنههين در ابعههاد
رضایت مندی از عملکرد و رضایت مندی از تصميم گيهری هها نيهز
رضایت مندی مردان بطور معنی دار از زنان بيشتر بود (.)P=0/001
جدوب  3بيانگر روایی همگرا است .در این مرحله همگرایی نمره كل
و  2بعههد رضههایت منههدی از تصههميم گيههری و عملکههرد پرسشههنامه
سنجش رضایتمندی  FS-ICU-24با نمره كل و  5بعهد حمایهت،
اطمينهان ،نزدیکهی ،اطالعهات و راحتههی نسهخه فارسهی پرسشههنامه
اختصاصی سنجش نياز  CCFNIسنجيده شد .جهت بررسهی روایهی
همگهههههرا ،ضهههههرایب همبسهههههتگی و سهههههطح معنهههههاداری
نمههره ابعههاد ب هين نسههخه فارس هی پرسشههنامه اختصاصههی سههنجش
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رضهههایتمندی  FS-ICU-24نمهههره ابعهههاد پرسشهههنامه سهههنجش
نياز( )CCFNIمحاسبه گردید .بررسی روایی همگرا به كمك آزمهون
همبستگی پيرسون بدست آمد نتهایج نشهان داد همبسهتگی معنهی
داری بههين دو پرسشههنامه  FS-ICU-24و  CCFNIوجههود دارد
( .)r=-0/398( )P > 0/01همچنين یافتهه هها نشهان داد كهه بهين
تمامی ابعاد دو پرسشنامه به جز یك مورد (رضهایتمندی و راحتهی)
همبستگی معنی دار وجود دارد؛ بنابراین می توان گفهت كهه روایهی
همگرا پرسشنامه رضایتمندی همراهان بيمهاران بسهتری در بخهش
آی سی یو تایيد می شود .جدوب  4نشان دهنهده همسهانی درونهی
است .ضریب آلفای كرونباخ برای ابعاد و كل پرسشهنامه  ،در نمونهه
ای شامل  150همراه بيماران بستری در بخش آی سی یو محاسهبه
گردید كه ضریب آلفای كرونباخ بين  0/758- 0/789بود.

سال بیستم ،شماره چهارم ،مرداد ـ شهریور 1400

ترجمه و اعتباریابی پرسش نامه سنجش ...

جدول :4ضرایب آلفای کرونباخ نسخه فارسی پرسشنامه رضایت همراهان FS-ICU-24
آلفای كرونباخ
0/ 789
0/ 758
0/ 760

رضایت از مراقبت
رضایت از تصميم گيری
كل مقياس

بحث و نتيجهگيري

رضایتمندی خانواده یکی از ابزارهای مهم بررسی كيفيت مراقبت در
بخشههای مراقبهت ویههژه اسهت [ .]5سههنجش رضهایتمندی اعضههای
خانواده بيماران در بخشهای ویژه از این نظر كهه اغلهب بيمهاران آی
سی یو نمی توانند تصميم گيرنده مراقبت ازخود باشند حائز اهميت
است .همچنين با بررسی رضایتمندی اعضای خهانواده بيمهاران مهی
توان به روند بهبود خدمات و مراقبت ها و درمهان ههای ارائهه شهده
كمك كرد [ .]23از این رو ،پژوهش حاضر با هدر تعيين روانسنجی
نسخه فارسی پرسشنامه سنجش رضایتمندی خانواده بيمهاران -24
 FS-ICUانجام شد .در مطالعه حاضهر ترجمهه پرسشهنامه توسهط
افراد مسلط و با پيروی از اصوب ترجمه و توجه به فرایند صحيح آن
و دقت در تطابق فرهنگی معانی انجام شهده اسهت و از نقهاط قهوت
مطالعه حاضر ،رعایت گام اصلی مورد تایيد طبق منابع معتبهر بهرای
فرایند ترجمه و روانسنجی ابزارها است .از 180پرسشنامه ای كه در
اختيار اعضای خانواده بيماران بزرگساب بستری در بخشهای مراقبت
ویههژه ی بيمارسههتانهای منتخههب قههرار داده شههده بههود تعههداد
150پرسشنامه تکميل و بازگردانده شد كه بها توجهه بهه یافتهه هها،
ميزان پاسخ دههی  %83تعيهين شهد .ایهن ميهزان درپهژوهش ههای
مختلف بين  41تا  75درصد گهزارش شهده اسهت[ .]24،25تعيهين
ميزان پاسخگوئی  83درصدی در این مطالعه بيانگر سهولت استفاده
از نسخه فارسی این ابزار برای واحدهای پژوهش ایرانی می باشد.
در این مطالعه ميهانگين نمهره كهل مقيهاس سهنجش رضهایتمندی
در گروه همراهان مرد به طور معنی دار بيشتر از همراههان زن بهود.
نتایج مطالعهی  Latour JMو همکاران نشان داد همراهان مهرد از
از رضایتمندی بيشتری برخهوردار بودنهد[ .]26از ميهان پرسشهنامه
هایی كه برای شناسایی خواسته های اعضای خانواده در بخش های
مراقبههت ویههژه طراحههی شههده اسههت  CCFNIو  FS-ICUبيشههترین
تحقيق و بهترین خوا روانسنجی را نشان دادند [ .]27از این رو،
ما پرسشنامه  CCFNIرا برای تعيين روایی همگرا اسهتفاده كهردیم.
در مطالعه حاضر بررسی روایی همگرا به كمهك آزمهون همبسهتگی

سهم نویسندگان

آمنه حياتی نيا :طراحی طر نامهه ،جمهع آوری داده هها ،ترجمهه و
نهایی كردن پرسشنامه ،تحليل داده ها ،تهيه و تدوین مقاله
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پيرسون نشان داد همبستگی معنی دار بين دو پرسشهنامه FS--24
 ICUو  CCFNIوجود دارد .مطالعه  Friberg JCو همکاران نشهان
دهنههده همبسههتگی معن هی دار بههين دو پرسشههنامه  FS-ICU-24و
 CCFNIبود [ .]28ضهریب آلفهای كرونبههاخ بههرای ابعههاد و كههل
پرسشههنامه مناسههب بههوده و بههها نتههایج دیگههر مطالعههات همخههوانی
دارد[ .]5،29مطالعههه  Heylandو همکههاران بهها هههدر توسههعه ابههزار
رضایتمندی خانواده بيماران بستری در بخهش مراقبهت ههای ویهژه
دركانادا نشان داد الفای كرونباخ بهرای مراقبهت ارائهه شهده  0/95و
برای تصميم گيری  0/93بود[ .]5مطالعه  Wallو همکهاران()2007
با هدر اعتبارسنجی پرسشنامه  FS-ICU-24در كانهادا و آمریکها
نشان داد؛ الفای كرونباخ برای رضایت از مراقبت ارائهه شهده 0/92و
برای رضایت از تصميم گيری  0/88بود كه نشان دهنده آن بود كهه
 FS-ICU-24یههك ابههزار معتبههر و قابههل قبههوب بههرای بررسههی
رضایتمندی خانواده بيماران در بخش مراقبت های ویژه اسهت[.]30
نتههایج مطالعههه ی  Strickerو همکههاران بهها هههدر اعتبارسههنجی
پرسشههنامه  FS-ICU-24در سههوئي بيههانگر آن بههود كههه آلفههای
كرونباخ برای بعد رضایت از مراقبهت ارائهه شهده 0/95و بهرای بعهد
رضایت از تصميم گيری 0/87بهود[ Sevinc Tastn .]31و همکهاران
( )2008آلفههای كرونبههاخ را جهههت نسههخه تركيههه ای پرسشههنامه
رضایتمندی خانواده بيماران بخش مراقبت های ویژه  0/95گزارش
نمودند [ .]32یافته ههای پهژوهش ،نشهان دهنهده روایهی و پایهایی
مناسب نسهخه فارسهی پرسشهنامه سهنجش رضهایتمندی خهانواده
بيماران  FS-ICU-24است؛ به طوری كه قابليت بهه كهارگيری در
موقعيت های مختلف از جمله محهيط ههای بهالينی و تحقيقهاتی را
دارد .پيشنهاد می شود در مطالعات آینده ویژگی های روان سهنجی
در حجم نمونه باالتر و تحليل عاملی انجام گيرد.
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