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Abstract 

 

Background and purpose: Sense of security in patients is a prerequisite for developments in 

delivering appropriate health services. It can play a major role in finding solutions to improve the quality 

of care being delivered. The aim of this study was to design and validate a questionnaire to evaluate the 

sense of security in hospitalized patients.  

Materials and methods: This methodology was conducted in 900 patients in selected hospitals 

in Mazandaran province, Iran. A questionnaire consisting of 78 items and 11 factors based on a Likert 

scale of 1 to 5 was designed. The content validity of the scale was examined by content validity ratio and 

content validity index and construct validity was examined by exploratory factor analysis. The reliability 

of the questionnaire was evaluated by Cronbach's alpha.   

Results: Only six items were found with no appropriate content validity. Exploratory factor 

analysis showed that the first factor (11 items) had the maximum of factor loadings (27.66) and factor 11 

(4items) exhibited the minimum factor loadings (1.54). The internal consistency in all items was found to 

be more than 0.80. 

Conclusion: The questionnaire designed is a valid and reliable scale for evaluating the sense of 

security in patients.  
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 ـدرانــــازنــــي مـكـــــزشــــوم پــلـــشـــگاه عــه دانــــلــمجـ

 (978-981)  9311 سال   مرداد   931بيست و ششم   شماره دوره 

 971      9311، مرداد  931دوره بيست و ششم، شماره                                                                        مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                  

 پژوهشی

 طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه احساس امنیت 
 در بیمارستان بستری بیماران

 
       1قرا علی اصغر نادی

       2قاسم عابدی
       3احسان عابدی

 4فریده رستمی

 چكيده
هدا و مرازد  ت و ارتقدا سدتمت در میرارسد ا ای در ارائه خدممنیاز هرگونه توسعهاحساس امنیت پیش و هدف: سابقه

توانم نقش موثر در شود. آگاهی از وضعیت احساس امنیت میرارا  از طریق ام اری مناسب میمهماش ی درمانی محسوب می
 شناخت راهکارهای ارتقا زیفیت خممات داش ه ماشم. لذا همف مطالعه طراحی و اع بارسنجی پرسشنامه احساس امنیت میرارا 

 ماشم.ر میرارس ا  مید

 های من خب اس ا  مازنمرا  انجام شمه اسدت. پرسشدنامهمیرار میرارس ا  099شناسی دراین مطالعه روش ها:مواد و روش
مراساس مقیاس لیکرت تنظیم و مورد تحلید  ردرار گر.دت.  هدت مررسدی روایدی مح دوایی از روش  یعامل 11گویه و  87

CVR  وCVI ای از تحلی  عاملی از شا.ی اس فاده شمه است و پایایی نی  از هرسانی درونی عوام  مه هو ارزیامی روایی ساز
 دست آممه )آلفای زرونباخ( اس فاده گردیم.

تدرین گویده( مدا مدیش 11گویه .ارم روایی مح وایی مناسب موده و مراساس تحلی  عاملی از شا.ی؛ عام  اول ) 6تنها  ها:یافته
تر از ها میشماشم. ضرناً هرسانی درونی هره گویهمی 44/1مار عاملی ترین زمگویه( ما  4م  یازدهم )عاو ، 66/78مار عاملی 

 شمه است. 79/9

توا  از آ  ما همف مشخص شم  عوام  مدرتب  ماشم زه میای روا و پایا میپرسشنامه تموین شمه پرسشنامه استنتاج:
 .ده نرودما تامین احساس امنیت در میرارا  مس ری اس فا

 

 مطالعات اع بارسنجی، پرسشنامه، احساس امنیت، میرارا واژه های کليدی: 
 

 مقدمه
 هدای اودولیترین اهماف، منامع و ارزشامنیت از مهم

تر از امنیدت، موضدوا احسداس پایمار  امعه است و مهم
امنیت است. از نظدر معدم نهندی، امنیدت مده معندای احسداس 

نهنیدت  مس قیری مایت ارتباط امنیت است. مراین اساس، امن

 احساسامنیت یکی ازنیازهای .طدری .(1)و ادراک مردم دارد
انسا  موده و آمیخ ه نات اوست و هردواره مدورد تو ده 

سی و روانشناهای مخ لف از  رله .لسفه، م فکرین رش ه
 ی،دشناسروش اظدلح هدم .(7)وده استدی مده شناسدامعد 

 
 E-mail: rostamimaskopaii@gmail.com          مرز تحقیقات علوم مهماش یمج رع دانشگاهی پیامبر اعظم،  اده خ رآماد،  17ساری: زیلوم ر  -فریده رستمیمولف مسئول: 

 ا مرز  تحقیقات علوم مهماش ی، دانشگاه علوم پ شکی مازنمرا ، ساری، ایر، دز رای آمار. 1
 تحقیقات علوم مهماش ی، دانشگاه علوم پ شکی مازنمرا ، ساری، ایرا  مرز گروه مهماشت عرومی،  ،دانشیار. 7
 ایرا  دانشگاه علوم پ شکی ارتش، تهرا ،پ شک عرومی، . 3
 ساری، ایرا  مرز  تحقیقات علوم مهماش ی، دانشگاه علوم پ شکی مازنمرا ، ،ممیریت خممات مهماش ی درمانی زارشناسی ارشم. 4
 : 14/4/1304تاریخ تصویب :            0/19/1304 تاریخ ار اا  هت اوتحات :           39/0/1304 تاریخ دریا.ت 
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  مارانيب تيپرسشنامه احساس امن يو اعتبارسنج يطراح
 

 9311، مرداد  931اره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                          دوره بيست و ششم، شم        981

 مدا ارتبداط در و اسدت معدمی چندم سدازه امنیت احساس

م فداوت  هدایگونده مه مخ لف ا.راد شرای  ا  راعی در

 گیدریمازهاند و سنجش رام  مخ لف اشکال مه و یا. ه ظهور

 عناور ار صادی، از مسیاری ما امنیت احساس است. منامراین،

. (3)یامدممدی ارتبداط  امعده .رهنگی و سیاسی ا  راعی،

 نظریده زه است این هرگی نشانگر گر. ه انجام مطالعات

 امنیدت مقولده احسداس مده ویدهه ودورت مده زه خاوی

 مدا مدرتب  هداینظریده ترمیش ولی نمارد، و ود مپردازد،

 .گدرددمی اس ن اج امنیت هایدرو  نظریه از امنیت احساس

 دنبال مه مثبت نهنی احساس یک ایرنی نیازهای ارضای

 شدجاعت و  سدارت انسا  احسداس آ  مو ب مه زه دارد

 مه ایرنی، حرزت نیاز ارضای چنینزنم. هممی تریمیش

 .درد و سداخ ه پذیرامکا  را ماالتر نیازهای ارضای سرت

 حالی در انگی د.مر می شرای  مر تسل  و شم  رظاه مه را

 مده امنیدت، شدخص گدر. ن ردرار خطدر معرض در ما زه

 زدهایدن مده تو ده گدردد. مدامدی ماز پایین سطح نیازهای

 مه است، انسانی نیازهای ترینام مایی   و امنیت احساس

 تعیدین در سد اییمده تداثیر اولیده نیاز رسم زه اینمی نظر

امنیدت . (4)و رضدایت ا.دراد دارد زندمگی زیفیدت سطح

 هدددای اولیددده ارائددده دهندددمگا  میردددارا  از مسددد ولیت

امنیت در ارائه خممات مهماش ی و درمانی است. احساس 

مسیار اثرمخش  های تسکین دهنمه و مهبود میرارا ،مراربت

زنندم، مه در ماشدم. میردارانی زده احسداس امنیدت مدیمی

شددونم و از تددر تددرخیص مددیشددونم، سددریعدرمددا  مددی

در امد اری  .(4)شدمهای درمانی نی  زاسد ه خواهدم  ینهه

وسد  مورد احساس امنیت در ارزیامی مراربت میردارا  ت

Krevers  وMilberg  سدداخ ه شددمه زدده در آ  آگدداهی

میرددارا  در مددورد احسدداس امنیددت سددوال شددمه مددود و 

گیری مه منظور حفد  احساس امنیت در مراربت و انمازه

. این مطالعه ر مهم دانس ه شمو ارتقا زیفیت خممات مسیا

هددای مهماشدد ی در سده محددور اودلی: تعامدد  در مراربدت

)م عهددم مددود  پرسددن  در ارائدده خددممت، ارائدده خددممت 

عادالندده، دلسددوزانه، آگدداه مددود  مدده شددرای  و وضددعیت 

میرارا ، گوش زرد  مه میرارا ، مورعیت دریا.دت ارائده 

هدای خممت، زیفیت .راینم مراربت، دس رسی مه مراربت

مهماش ی(، احسداس هویدت زدرد  )احسداس امنیدت در 

زما  دریا.ت خممت، زیفیت زنمگی، وضعیت عردومی 

میرار، احساس عینیت زدرد  در تعامد  مدا پرسدن ، تواندا 

مدرای میردار مهدم اسدت(، مود  در انجام هدر چید ی زده 

اع رداد مده نفدر در  احساس مرتدری و تواندایی )احسداس

در زن درل شدرای  تواندایی  اداره زرد  زارهای روزمدره،

میرددارا (  میردداری، آگدداهی پرسددن  نسددبت مدده وضددعیت

ح ی احساس امنیت یک نیاز اساسی مسیار مهم . (6،8)مود

مرای هرراها  میرار دانس ه شمه، تحقیقات نشا  داده زه 

تدر احساس امنیت هرراها  میرار مرکن است مسیار مهدم

رانشدا  در مند ل ها در مراربت از میرااز توانرنمسازی آ 

ماشم. دس رسی مه پرسن  ارائه زنندمه خدممت و حردور 

ترین عام  ایجداد احسداس امنیدت در ها مه عنوا  مهمآ 

طبدق گد ارش . (7،0)اسدتهرراها  میردار شدناخ ه شدمه 

 هدایمیرار در میرارس ا  19سازما   هانی مهماشت، از هر 

دول توسددعه یا. دده اروپددایی، حددمار  یددک میرددار حددین 

میندم. در های درمانی پ شکی آسیب مدیریا.ت مراربتد

ای ه ار نفر در زشور توسعه یا. ه 44ه ار میرار،  199هر 

نظیر آمریکا ررمدانی خطاهدای پ شدکی حدین  راحدی و 

؛ ح دی مرکدن اسدت میردار در شدرای  شدونمدرما  مدی

درمانی و مهماش ی مجه ی ررار گیرد، امدا امکدا  خطدا، 

اندمازد. از سدوی را مه خطدر مدی امنیت  انی و ستم ش

دیگر در زشورهای در حال توسدعه ایدن عوامد  امنیدت 

 سددری و روحددی میرددار را مدده مراتددب شددمیمتر، تهمیددم 

نرایم. لذا حف  امنیت میردار در طدول پروسده درمدا  می

محددمود مدده .ددراهم آورد  تسددهیتت پ شددکی و وددر.اً 

، ایجاد احساس امنی ی  سریو  (19)نیستدرمانی مجه  

عندوا  رعایدت ای است زده مده روحی و ا  راعی وظیفه

خددممت  دهندمگا تدک ارائددهحقدو  میردار مرعهددمه تدک

 در امنیدت احسداس اهریدت مده تو دهمدا . (11،17)ماشدممی

مناسب در  نبود ام اری و میرارا  روانی و  سری ستمت

زشور طبق مطالعات پیشین مرای ارزیامی احساس امنیدت 

 مرای مود  مبنا یا پایه مرتب  مه آ ، و در میرارا  و عوام 
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 علی اصغر نادی و همکاران     

 989      9311، مرداد  931دوره بيست و ششم، شماره                    مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                      

 پژوهشی

 امد اری ایجداد مداالتر، سدطح نیازهدای ارضا  هت حرزت

 حیطده چهدار در میرارا  در امنیت احساس سنجش مرای

زلددی زیددر: حیطدده خددممات مددالینی ارائدده شددمه )عوامدد  

امکاندات و تجهید ات ، حقو  میردار، ، پ شکیپرس اری

)عوامد  ند  تخصصی و پیشر. ه تشخیصی(، حیطده ه لی

، مهماشدد ی(عوامدد  ر.دداهی و ، سدداخ رانی، عوامدد  .ی یکددی

، رواندی عوامد رواندی ) -حیطه دس رسی، حیطده حردای ی

مهدم  ان ظدامی و عوامد  دارویدی(، عوام  ار صادی، عوام 

دانس ه شمه زه سعی مر این است طراحی و اع بار سنجی 

تدر، پرسشنامه حاضر م وانم در ایجاد احساس امنیت میش

چنین ا. ایش رضای رنمی در قا زیفیت خممات و همارت

زارهدای مناسدب را در  هدت و م وانم راهمیرارا  گردد 

 لین امر ررار دهم.تر در اخ یار مسئواحساس امنیت میش
 

 مواد و روش ها
میردددار در  099ایدددن مطالعددده روش شناسدددی مدددین 

های من خب اس ا  مازنمرا  انجام شدمه اسدت. میرارس ا 

عامدد  مددر اسدداس  11گویدده و  87مشدد ر  مددر  پرسشددنامه

)مسیار زیداد، زیداد، م وسد ، زدم،  4تا  1مقیاس لیکرت 

 گر.ت.مسیار زم( تنظیم شمه و مورد تحلی  ررار 

مرحلدده اول: در ایددن مرحلدده مددا مطالعدده مقدداالت و 

ادمیات مرموطه در زمینده احسداس امنیدت و مدا تو ده مده 

 زارت مهماشدت،اس انماردهای سازما   هانی مهماشدت و و

درما  و آموزش پ شکی زشور و ما مرگد اری  لسدات 

هدای مدوثر مدر احسداس امنیدت، ما همف تعیدین شداخص

گویه زده در مرگیرندمه تردامی امعداد احسداس  87تعماد 

ها موده، در نظدر زننمه مه میرارس ا امنیت میرارا  مرا عه

تعماد  ای ما هرینو در نهایت پرسشنامه گر. ه شمه است

 گویه( طراحی شم. 87یه )گو

 مرحلدده دوم: مددرای مررسددی روایددی مح ددوایی مدده 

شددک  زرددی از دو ضددریب نسددبت روایددی مح ددوایی 

Content Validity Ratio  و شدداخص روایددی مح ددوا

Content Validity Index  اس فاده شدمه اسدت و  هدت

ای از تحلی  عاملی از شا.ی اسد فاده ارزیامی روایی سازه

ی نی  از هرسانی درونی عوام  مه دست شمه است و پایای

هدا آممه )آلفای زرونباخ( اس فاده گردیم. ترامی تحلید 

انجام شمه است. ام دما مدرای  71نسخه  SPSSما نرم ا. ار 

نفدددر  79از پانددد  خبرگدددا  م شدددک  از  CVRتعیدددین 

درخواست شدمه زده هدر آید م را مدر اسداس طیدف سده 

نیسدت،  است، مفیم است ولی ضروری رسر ی )ضروری

مددر  CVRضدرورتی نددمارد( مررسددی زننددم، سددپر مقددمار 

  اساس .رمول زیر محاسبه شم:

2/

2/

N

Nn
CVR E   

 

ای اسدت زده تعماد ا.راد خبره Enزه در .رمول ماال 

تعماد زد   Nانم و ، پاسخ داده"ضروری است"مه گ ینه 

نفدر اسدت. مقدمار  79ا.راد خبره است زه در این تحقیق 

CVR ه شددمه مددرای هددر آیدد م مددر اسدداس  ددمول محاسددب

 دمول  ماشم. 47/9تر از ، مایم میشN=20الوشی، مرای 

و ن یجه مقایسه مدرای هدر آید م را  CVRمقادیر  1شراره 

، سده معیدار CVIمرای تعیین سپر  (.13-14)مدهنشا  می

سادگی، اخ صاوی مدود  )مدرتب  مدود ( و وضدو  مده 

ر یدک از رسدر ی مدرای هد 4وورت یک طیف لیکرتی 

نفددره مددورد مررسددی رددرار  79هددا توسدد  خبرگددا  گویدده

وسیله تجریع ام یازات موا.ق مدرای مه CVIگر.ت. ام یاز 

اندم، مدر تعدماد زد  زسب زرده 4و  3هر گویه زه رتبه 

م خصصا  محاسبه شم، ضرناً حم پذیرش مر اساس نرره 

 (.13-14)استموده  80/9ماالی 
 

 یافته ها
درودم مدرد  1/48دروم ز  و  0/47در این مطالعه 

دروم م اهد   8/79دروم مجرد و  3/10و از این تعماد 

دروم  6/73سال،  79تر از دروم میرارا  زم 7/0مودنم. 

 1/10سال،  49تا  39دروم مین  4/78سال،  39تا  79مین 

 49تدر از درودم مدیش1/79سدال و  49تدا  49دروم مین 

 4/33دروم در میرارس ا  دول ی،  4/43داش نم. سال سن 

 دروددم در73هددای خصووددی و دروددم در میرارسدد ا 

 ارا دم میرددرو 7/4 م.دی مودندن ا  راعدیا  تامدمیرارس 
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  مارانيب تيپرسشنامه احساس امن يو اعتبارسنج يطراح
 

 9311، مرداد  931اره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                          دوره بيست و ششم، شم        981

 رموط مه روایی مح واییم :1جدول شماره 
 ن یجه CVI ن یجه CVR گویه   عوام  حیطه

 پذیرش 7/9 پذیرش 1 رار توس  پرس ارنظارت و پاییمه شم  می 1 پرس اری خممات مالینی ارائه شمه

 پذیرش 77/9 پذیرش 07/9 و ود پرس ار آموزش دیمه از لحاظ حر.ه ای 7

 پذیرش 04/9 پذیرش 87/9 و ود پرس ار آموزش دیمه از لحاظ .نی 3

 پذیرش 1 پذیرش 1 ظاهر و پوشش مناسب زادر پرس اری  4

 پذیرش 07/9 پذیرش 1 ادب، اح رام و مرخورد مناسب پرس ار 4

 پذیرش 04/9 پذیرش 76/9 حرور مه مورع پرس ار مر مالین میرار در موارع مورد نیاز 6

 پذیرش 09/9 پذیرش 84/9 مهارت پرس ار در انجام امور محوله 8

 پذیرش 77/9 پذیرش 64/9 سرعت و درت پرس ار در انجام زارها 7

 عمم پذیرش 84/9 عمم پذیرش 41/9 ا عمم مشا ره پرسن  پرس اری ما میرار 0

 پذیرش 1 پذیرش 1 آموزش پرس ار )در خصوص میراری و دارو های مورد اس فاده(   19

 داد  غذا و مایعات مه میرار توس  پرس ار  11
 

 پذیرش 79/9 پذیرش 77/9

 پذیرش 74/9 پذیرش 64/9 وحت در تشخیص میراری 17 پ شکی

 پذیرش 07/9 پذیرش 80/9 ریدرت در تشخیص میرا 13

 پذیرش 77/9 پذیرش 80/9 تمارم محی  امن 14

 پذیرش 74/9 پذیرش 74/9 مررراری ارتباط پ شک ما میرار  14

 پذیرش 09/9 پذیرش 77/9 حف  اسرار )راز نگهماری( میرار توس  پ شک 16

 پذیرش 1 پذیرش 77/9 حرور مه مورع پ شک مر مالین میرار در موارع مورد نیاز  18

 ادب، اح رام و مرخورد )ر. ار( پ شک معالج ما میرار 17
 

 عمم پذیرش 84/9 پذیرش 66/9

حقو  میرار و تجهی ات 
 پ شکی پیشر. ه تخصصی

 پذیرش 07/9 رشپذی 1 اخذ رضایت آگاهانه )ارائه توضیحات زا.ی در خصوص میراری و م ایا و معایب روش درمانی رب  از انجام ارمام درمانی( 10

 پذیرش 74/9 پذیرش 74/9 تکریم میرار 79

 پذیرش 77/9 پذیرش 84/9 معر.ی تیم درمانی مه میرار رب  از هرگونه ارمام درمانی 71

 پذیرش 74/9 پذیرش 84/9 .....(ICU،CCUو ود مخش های مکر  نظیر مخش های ویهه ) 77

 پذیرش 76/9 پذیرش 67/9 ، انموسکوپی و...MRI،CT SCANو ود مخش های پارازلینیکی تخصصی نظیر  73

 پذیرش 07/9 پذیرش 74/9 رممت میرارس ا   74 ساخ رانی عوام  ه لین 

 پذیرش 74/9 پذیرش 74/9 نرای ظاهری میرارس ا  74

 دزوراسیو  داخلی و زیبایی مخش ها 76
 

 پذیرش 04/9 پذیرش 1

 پذیرش 04/9 پذیرش 1 گرمایش  و ود سیس م های سرمایش و 78 .ی یکی

 پذیرش 70/9 پذیرش 84/9 ن دیکی مه مح  زنمگی 77

 پذیرش 04/9 پذیرش 64/9 سر و وما 70

 پذیرش 74/9 پذیرش 84/9 مو 39

 پذیرش 74/9 پذیرش 80/9 نور 31

 رن  37
 

 پذیرش 1 پذیرش 1

 پذیرش 76/9 پذیرش 74/9  و ود پارزین  مرای هرراها  میرارا 33 ر.اهی و مهماش ی

 پذیرش 77/9 پذیرش 84/9 و ود امکانات ر.اهی نظیر یخچال، تلوی یو  و تلفن در اتا  34

 پذیرش 77/9 پذیرش 74/9 زیفیت غذای ارائه شمه مرای میرار 34

 پذیرش 77/9 پذیرش 60/9 زیفیت غذای ارائه شمه مه هرراه میرار 36

 پذیرش 70/9 پذیرش 77/9 سب  میرارس ا  م راژ )انمازه( .رای 38

 پذیرش 07/9 پذیرش 77/9 مهسازی و زیبایی .رای سب  37

 پذیرش 76/9 پذیرش 84/9 مهماشت و نظا.ت سرویر های مهماش ی 30

 پذیرش 77/9 پذیرش 77/9 مهماشت و نظا.ت مخش های مس ری 49

 پذیرش 74/9 پذیرش 74/9 مهماشت و نظا.ت محی  میرارس ا  41

 پذیرش 04/9 پذیرش 1 زیفیت و راح ی تخت های مس ری 47

 پذیرش 77/9 پذیرش 84/9 و ود مح ف  در زنار تخت )نرده زنار تخت( 43

 پذیرش 74/9 پذیرش 80/9 سرعت ارائه خممات 44 دس رسی مه خممات دس رسی

 پذیرش 1 پذیرش 1 درت در ارائه خممات 44

 پذیرش 07/9 پذیرش 74/9 خمماتوحت در ارائه  46

 پذیرش 76/9 پذیرش 83/9  امع مود  خممات )ارائه ترامی خممات مو ود مهماش ی و درمانی( 48

 پذیرش 77/9 پذیرش 84/9 ارائه خممات  میم ما روش  میم 47

 پذیرش 77/9 پذیرش 73/9 ارائه خممات مشاوره درمانی 40

 پذیرش 07/9 پذیرش 77/9 ای ارائه خممات مرارب ی حر.ه 49

 پذیرش 09/9 پذیرش 74/9 تنوا تخصص مورد نیاز میراری 41

 پذیرش 09/9 پذیرش 1 ارائه خممات  راحی 47

 پذیرش 09/9 پذیرش 1 ارائه خممات پارازلینیکی )آزمایشگاهی و رادیولوژی و غیره( 43

 شپذیر 07/9 پذیرش 77/9 ارائه خممات سرپایی مناسب 44

 پذیرش 76/9 پذیرش 74/9 ارائه خممات مس ری مناسب 44

 پذیرش 74/9 پذیرش 84/9 آگاهی از وضعیت خود 46 روانی روانی -حرای ی 

 پذیرش 74/9 پذیرش 74/9 نگرانی نسبت مه آینمه 48

 پذیرش 77/9 پذیرش 74/9 اش غال نهنی ناشی از میراری 47

 پذیرش 07/9 پذیرش 1 سن  میرارس ا نظارت و پاییمه شم  توس  پر 40

 پذیرش 1 پذیرش 1 خوش نام مود  میرارس ا  69

 پذیرش 09/9 پذیرش 04/9 ارائه مشاوره های درمانی 61

 و معراری میرارس ا   رممت میرارس ا  67
 

 پذیرش 04/9 پذیرش 74/9

 پذیرش 76/9 پذیرش 77/9 حرایت دولت در پرداخت ه ینه درما  63 ار صادی

 نوا میره 64
 

 پذیرش 07/9 پذیرش 1

 پذیرش 77/9 پذیرش 88/9 می ا  تعهم میره در تأمین ه ینه درما  64

 پذیرش 84/9 پذیرش 04/9 حرور نگهبا  میرارس ا  66 ان ظامی

 پذیرش 76/9 پذیرش 48/9 حرور سرماز نیروی ان ظامی 68

 پذیرش 77/9 پذیرش 04/9 اعرال رانو  پرسن  م خلف 67

 و ود عتئم هشمار دهنمه امنی ی 60
 

 پذیرش 07/9 پذیرش 84/9

 پذیرش 77/9 پذیرش 49/9 ایرانی مود  دارو 89 دارویی

 پذیرش 76/9 پذیرش 74/9 خار ی مود  دارو 81

 عمم پذیرش 87/9 عمم پذیرش 44/9 گرا  ریرت مود  دارو 87

 پذیرش 1 پذیرش 1 ارزا  ریرت مود  دارو 83

 پذیرش 09/9 پذیرش 1 در دس رس مود  دارو 84
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 علی اصغر نادی و همکاران     

 983      9311، مرداد  931دوره بيست و ششم، شماره                    مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                      

 پژوهشی

درودم دیدپلم،  1/36درودم زیدر دیدپلم،  1/76سواد، می

 1/11 درودم .دو  لیسدانر مودندم. 4/6لیسانر و  4/74

 0/34دروددم مسدد ری،  0/47دروددم میرددارا  سددرپایی، 

 در مخش پارازلینیکی مودنم. دروم 1/4دروم  راحی و 
 

تحلیدد  عدداملی ای مددا اسدد فاده از  ارزیددامی روایددی سددازه
  (Exploratory Factor Analysisاز شا.ی )

پدردازد ای مه این موضوا میاین نوا از روایی سازه

هدای های مرمدوط مده هدر سدازه یدا زیدر مقیداسزه گویه

تشکی  دهنمه یک سدازه مدا یکدمیگر تفداوت دارندم یدا 

ای در ایدن تحقیدق از خیر؟ مه منظور ارزیامی روایی سازه

 هت ارزیامی   شا.ی اس فاده شمه است.تحلی  عاملی از

 ای پرسشنامه تهیه شمه است. پرسشدنامه مشد ر روایی سازه

عامدد  مدر اسدداس مقیدداس  11حیطده و  4گویدده در  87مدر 

 099تنظیم و در مین میرارا  ما حجم نرونه  4تا  1لیکرت 

آوری شدمه، مدورد هدای  ردعنفر پاسخگو ا درا و داده

مرای تشدخیص ایدن مسدئله مررسی و تحلی  ررار گر.ت. 

ها و رامطه مین های مورد نظر )انمازه نرونهزه تعماد داده

م غیرها( مرای تحلی  عاملی مناسدب هسد نم یدا خیدر؟، از 

 7و آزمدو  مارتلدت 1مایر –شاخص آزمو  تناسب زای ر

مر اساس تحلید  عداملی از شدا.ی انجدام اس فاده گردیم. 

و  069/9مرامدر  مرداری()زفایت نرونهKMO شمه مقمار 

 9991/9سطح معناداری آزمدو  زرویدت مارتلدت مرامدر 

شمه است. مندامراین، عدتوه مدر زفایدت نرونده مدرداری، 

ا رای تحلی  عاملی مدر پایده مداتریر هربسد گی مدورد 

هدای آمداری مطالعه نی  رام  تو یه خواهم مود. مشخصده

هدای اودلی مده دسدت اولیه زه در ا رای تحلید  مولفده

 نرایش داده شمه است. 7 مول شراره  آممه در

شددود، متحظدده مددی 7چدده در  ددمول شددراره چنددا 

است یا این زده  1عام  م رگ تر از  11های ویهه ارزش

ماشدنم، زده در میدا  گویه می 3عوام  دارای میش تر از 

، ارزش ویددهه 66/78هددا ارزش ویددهه عامدد  اول مرامددرآ 

، عامد  74/3ر مدا ، عام  سوم مرام74/4عام  دوم مرامر ما 

                                                 
1.KMO (cKaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy) 

2. Bartlets Test of sphericity 

، عام  00/1، عام  ششم 97/7، عام  پنجم 67/7چهارم 

، عامد  44/1، عامد  نهدم 80/9، عام  هشد م 08/1هف م 

هدا )ارزش مقیده عامد  30/1و عامد  یدازدهم  46/1دهم 

 3تدر از های عامد  زدماست یا تعماد شاخص 3/1تر زم

شدود( مدود. است، زه مه عنوا  عام  در نظر گر. ده نردی

دروددم زدد   913/64عامدد  در مجرددوا تقریبدداً  11یددن ا

 زننم. مدرای تشدخیصواریانر مین عوام  اولیه را تو یه می

 هایی زه الزم است در راه ح  نهدایی اسد خراجتعماد عام 

 تصدویر) Screeاس فاده شدم. نردودار   Screeشود، طر 

( طرحی از واریانر ز  تبیین شدمه توسد  هدر 1شراره 

دهددم. بداط مدا م غیرهددای دیگدر نشدا  مدیم غیدر را در ارت

گدردد؛ تقریبداً نید  متحظده مدی تصویرطور زه در هرا 

ماشنم تر از یک مییازده عام  دارای مقادیر ویهه م رگ

در ادامده  اندم(.سوال داشد ه 3تر از )الب ه عواملی زه میش

ن ایج تحلی  عاملی از شا.ی و تعیین می ا  مار عاملی هدر 

هدای ای احساس امنیت زه ما روش مولفدههیک از م لفه

شددود. در اوددلی و مددا دورا  واریرددازر پرداخ دده مددی

س االت مرموط مه هر یک از امعاد، سد االتی زده نسدبت 

ماشم، میانگر این هسد نم تر میزم 44/9ها از اش راک آ 

اندم زه این س االت مه خومی ما مقیه س االت منطبق نشمه

 ه این زدار مایدم مرحلده مده و مه ر است حذف شونم، الب

 مه دست آممه در  دماولن ایج  .(13-14)شودمرحله انجام 

 زیر ارائه شمه است.
 

 اولی ما دورا  واریرازر هایچرخش مولفه
طبق ن ایج مه دست آممه از تحلی  عداملی از شدا.ی 

های مرمدوط مده احسداس مشخص شمه است زه شاخص

 11  اول شام  عام : زه در عام 11امنیت میرارا  شام  

، 66/78تدرین مدار عداملی ( مدا مدیش11تدا  1گویه )سوال 

( مدار عداملی 17تدا  17گویده )سدوال  8عام  دوم شدام  

( مددا 73تددا  10گویدده )سددوال  4، عامدد  سددوم شددام  74/4

گویدده  3، عامدد  چهددارم شددام  74/3مقددمار مددار عدداملی 

 م د  پنجدم، عا67/7ی د( ما مقمار مار عامل76تا  74)سوال 
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  مارانيب تيپرسشنامه احساس امن يو اعتبارسنج يطراح
 

 9311، مرداد  931اره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                          دوره بيست و ششم، شم        981

 عوام  اس خراج شمه مرموط مه احساس امنیت میرار و دروم واریانر تبیین شمه توس  این عوام  :2جدول شماره 
 

component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 668/78 481/34 481/34 27.667 481/34 481/34 7.675 9.839 9.839 

7 740/4 770/6 899/41 4.859 770/6 899/41 7.432 9.528 19.367 

3 743/3 147/4 748/44 3.243 147/4 748/44 6.982 8.951 28.318 

4 674/7 443/3 399/40 2.685 443/3 399/40 4.646 5.957 34.275 

4 976/7 684/7 084/41 2.086 684/7 084/41 4.459 5.716 39.991 

6 004/1 448/7 437/44 1.995 448/7 437/44 3.585 4.596 44.587 

8 084/1 437/7 963/48 1.975 437/7 963/48 3.273 4.196 48.783 

7 804/1 391/7 364/40 1.795 391/7 364/40 3.168 4.062 52.845 

0 446/1 073/1 348/61 1.546 073/1 348/61 3.007 3.855 56.700 

19 468/1 771/1 777/63 1.467 771/1 777/63 2.969 3.806 60.506 

1 307/1 874/1 913/64 1.392 874/1 913/64 1.892 2.425 62.931 

 

 
 

 انه پرسشنامه احساس امنیتگ11 های عام Scree نرودار :1تصویرشماره 

 

 ،97/7( ما مقمار مار عاملی 37تا  78گویه )سوال  6شام  

، 30، 37، 38، 34، 34، 33گویه )سوال  11عام  ششم ما 

، عامد  00/1( ما مقمار مدار عداملی 44و  43، 47، 41، 49

 ( مددا مقددمار مددار 48تددا  46گویدده )سددوال  17هفدد م شددام  

 64تدا  47گویه )سوال  6، عام  هش م شام  08/1عاملی 

، عامد  نهدم 08/1( مدا مقدمار مدار عداملی 69مه    سوال 

، 80/1( ما مقمار مار عاملی 67تا  66گویه )سوال  3شام  

( مدا مقدمار مدار 83تا  89گویه )سوال  4عام  دهم شام  

  گویدده )سددوال 4و عامدد  یددازدهم شددام   44/1عدداملی 

 مندامراین  ماشدم.مدی 44/1( ما مقدمار مدار عداملی 87تا  84

مدده ن ددایج حاودد  از تحلیدد  عدداملی از شددا.ی،  مددا تو دده

سددوال مددا یددازده مولفدده زدده  84پرسشددنامه اوددلی مدده 

های آ  در ماال توضیح داده شدمه اسدت، تبدمی  شاخص

از پرسشددنامه  60و  69، 44، 36مددی گددردد و سددواالت 

  گردنم.نهائی در این روش حذف می

 ارزیامی پایایی ما هرسانی درونی )آلفای زرونباخ(
منظددور تعیددین پایددایی و راملیددت اع ردداد امدد ار مدده 

های مخ لف و م عمدی و ود دارد گیری نی  روشانمازه

ها سنجش سدازگاری دروندی سدواالت و زه یکی از آ 

ن دایج ضدرایب  3های آ  است. در  دمول شدراره گویه

 منیت میردارا آلفای زرانباخ مرموط مه پرسشنامه احساس ا

  دهم.معم از اوتحات نهایی را نشا  می
 

 های احساس امنیت می ا  آلفای زرونباخ مولفه :3جدول شماره 
 

 می ا  آلفای زرونباخ عام  ردیف

 03/9 عام  اول 1

 77/9 عام  دوم 7

 70/9 عام  سوم 3
 76/9 عام  چهارم 4

 04/9 عام  پنجم 4
 77/9 عام  ششم 6
 74/9 عام  هف م 8
 71/9 عام  هش م 7

 07/9 عام  نهم 0
 01/9 عام  دهم 19
 74/9 عام  یازدهم 11

 

تدا  6/9پایایی ضدعیف،  6/9معروالً آلفای زم تر از 

پایدایی مداال  نشدا  دهندمه 7/9رام  ربول و مداالتر از  7/9

ماشدم. مدمیهی اسدت زده هدر چده ایدن عدمد مده یددک می

ه مده ن دایج  دمول تر ماشم، مه در اسدت. مدا تو دن دیک

، مقادیر آلفای زرونباخ )هرسانی درونی( امعداد 3شراره 

  .(13-14)ماشممیپرسشنامه نی  رام  ربول 
 

 بحث
  4گویده در  87طبق آزمو  تحلی  عاملی از شا.ی، 
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 علی اصغر نادی و همکاران     

 981      9311، مرداد  931دوره بيست و ششم، شماره                    مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                      

 پژوهشی

. حیطده خدممات مدالینی ارائده شدمه 1حیطه ررار گر. نم: 

)عوام  پرس اری، پ شدکی، حقدو  میردار و امکاندات و 

 .7ات تخصصددی و پیشددر. ه تشخیصددی درمددانی(، تجهیدد 

، حیطدده ه لیندد  )عوامدد  سدداخ رانی، عوامدد  .ی یکددی

. حیطده 4. حیطه دس رسدی، 3، عوام  ر.اهی و مهماش ی(

 عوام  ار صادی، عوام ، روانی عوام روانی ) -حرای ی

در ام مای پرسشنامه سئواالتی ان ظامی و عوام  دارویی(. 

.یک ماننم سن، تحصیتت، در زمینه .از ورهای دموگرا

وضعیت شغلی، تاه ، سکونت، وضعیت میرده سدتمت، 

  . ی و نوا میرارس ا  گنجانمه شم.نوا خممت دریا

عاملی زده مده  11در این پرسشنامه سعی شمه زه مه 

ای در ایجاد احسداس امنیدت مدوثر اسدت، پرداخ ده گونه

شود. در حیطه خدممات مدالینی ارائده شدمه و در عوامد  

 شایسد گی، Baldursdottir و Jonsdottir مطالعه ی، درانسان

 میرارا  طرف از اورژانر پرس ار مرارب ی ر. ار ترینمهم

میردارا   هرکارا ، و در مطالعه متزمو  (16)شم گ ارش

 حرور پرس ار را عاملی مرای زسب احساس آرامش رواندی

زردندم. ازثدر میردارا  و امنیت خاطر تفسدیر و تلقدی مدی

هدا اش نم زه حردور دائردی پرسد ار در مدالین آ اظهار د

شود و این مهم از وظایف سبب احساس امنیت خاطر می

. مطالعه (18)گرددمیعلری و اختری پرس ارا  محسوب 

Hawley  مدا اورژانر مثبت پرس ارا  د گف گویدا نشا 

 اع راد هرملی، احساس و مخشی اطرینا  میرارا  مو ب

شدود. می میراری شرای  های هنمانس نگرانی از زاهش و

 امنیددت و آسددودگی تددأمین در یا. ده تددرین امدا پراهریددت

 پ شدک مه مورع مه رسانیاورژانر، اطتا مخش میرارا 

 .(17)پرس ار مود عرلکرد .نی وتحیت و

درک میردارا  در مطالعه زیفی شفیع پور مدا عندوا  

نیداز  از آسدایش،  راحی رلدب از مندامع آسدایش مخدش

دانسد ه شدمه و از مشدر در تردام مراحد  زندمگی اساسی 

در تلقی می شود. در این مطالعه  پیامم ارمامات پرس اری

مایده زده میدانگر هدا، چهدار درو طی .راینم تحلید  داده

تجرمه و امعاد درک میرارا  از منامع آسایش است، شام  

درک "، "احساس رامطده ن دیدک و انسدانی مدا پرسد ار"

حرایددت خددانواده و "، "پرسدد ارحرددور و پددایش مددماوم 

ررار گر. ن در محدی  مسد ری ایردن و "و  "میرارا  هر ا

میردارا  آسدایش حاود  از مندامع و آشکار شم  "آسوده

 زردندم.انسانی را میش از محی  و امکانات مدمر  دریا.دت 

در این موضوا میانگر اهریت و نقش پررند  پرسد اری 

ات تخصصدی ز مه پرسد اری تکنیکدی و مدا امکاندزنار نیا

 سدازی.دراهم در پرسد ار مس رر نظارت و تو هممر  است. 

 زدرد،مدی ایفا را نقش مهری رلب  راحی میرارا  آسودگی

 زننددمگا شددرزت مددرای حرددور و تو دده ایددن درک امددا

 ر. دار و اخدت  یعندی دوسد انه مرخدورد .(4)مود م فاوت

 توسد  شدمه مطر  وفات از مارزترین پرس ار مس والنه

 میردارا ، هرگداه .مخدش مدود آسدایشع از منام و میرارا 

 احسداس یا. نم،می شناسوظیفه و م عهم .ردی را پرس ار

 شناسوظیفه پرس اری آنا  از دیمگاه زردنم.می آرامش

 میردار مده زیداد، مشدغله زداری ختف مر زه مود م عهم و

  انبده میردار هرده نیازهدای ر.دع درودمد و داشد ه تو ه

 او و دود مدا و ماشدم هاآ  االتس  پاسخگوی و مرآممه

در اخ یدار  عمم .(4)زردنممی آرامش و احساس رضایت

 یدک سوی پ شکا ، از میرار مه زا.ی اطتعات گذاش ن

 گدردد.مدی میردارا  محسدوب نارضای ی مهم مسیار عام 

 از پ شدک زده دهندمتدر یح مدی میردارا  معری اگرچه

تعدماد  امدروزه ولی نروده، گیریتصریم هم هاآ  طرف

مدرای  گیدریتصدریم روندم در دارندم دوست زه ا.رادی

  هدتمدمین اسدت. ا. ایش مه رو نراینم، شرزت درما 

نقدش  هدم میردار زه نراینم عر  ایگونه مه مایم پ شکا 

 .ماشددم داشدد ه گیددریتصددریم زمیندده در پ شددک مددا مرامددر

 آگهدیپیش تشخیص، مورد در خود میرار ما مایم پ شک

و  نردوده ودحبت میرداری مخ لدف درمانی هایشرو و

اخ یدار  در را اح ردالی پیاممهای مورد در الزم اطتعات

در  خدود مشدارزت سدطح م واندم میرار تا دهم، ررار وی

میا   را خود تر یحات و نروده مشخص را گیریتصریم

 در زده زدرد .رامدوشم نباید را نک ده این. الب ه (10)مینرا

مسدیاری از  جدامان مدرای پ شکی مود  تسهیتت دس رس

های تشخیصی و زرک مه ا. ایش آگاهی میردارا  تست
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  مارانيب تيپرسشنامه احساس امن يو اعتبارسنج يطراح
 

 9311، مرداد  931اره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                          دوره بيست و ششم، شم        981

 میرارا ، محدی  دیمگاه از .(79)گرددعام  مهم تلقی می

مازگشدت  و حفد  در مهری نقش ایرن و راحت مس ری

 چندا  و دارد آندا  آرامدش احساس و مهبودی ستم ی،

 نداآرامی دچار آنا  نگردد، میسر امر این دلیلی هر مه چه

 محدی  آرامش و آسودگی میرارا  وارع در .شم نمخواه

 ودما، و سدر زن درل ممر ، و ود تجهی ات مه را مس ری

 مهماشد ی هایسرویر اتا  و مهماشت و تری ی و ایرنی

 و دود مرخدی میردارا ، مدرای حقیقت در دادنم.رم  می

  احسداس امنیدت سدبب مرارب ی ممر  وسای  و تجهی ات

  زدداهش عردد ، ذیرشپدد در و شددمه خدداطر اطرینددا  و

 ازثدر .(4)داشدت سد اییمده تدأثیر عر  از ترس و نگرانی

 هددایسددرویر مددود  نامناسددب از زننددمگا مشددارزت

 ترید  زدم، تعدماد و ترید ی لحداظ از حردام یا مهماش ی

 خرامدی و هدااتا  زوچکی مس ری، هایاتا  زف نبود 

 تعدماد نبدود مرازد ، مرخی در پ شکی تشخیصی دس گاه

 تدرازم تخدت، زندار ندرده نبدود  ماال پ و، و مت.ه زا.ی

 ودمای و سدر و هردراه مرای ونملی نبود مخش، در میرارا 

 ودمای و داشد نم. سدر شکایت اس راحت زما  در هرراها 

 هرراهدا  حرور ما مخش شلوغی از ناشی مس ری محی 

 عردمه محیطی تنش زای یک ها،دس گاه هشمار زن  و

 عندوا  مده هداآ  از لعدهمطا این زننمگا مشارزت و مود

 یدداد سددردرد و خددواب در اخدد تل اعصدداب، ندداآرامی

 اندم،داشد ه میدا  خود در مطالعه Seersو  Tutton. (4)زردنم

 دس رسدی عمم و مالشت نبود شخصی، حریم زم رعایت

 آسدایش عدمم عوام  از اس فراغ و ادرار ظرف مه راحت

 مده نی  وم مه وما و سر مر مود و عتوه سالرنم میرارا  در

 .(71)شم اشاره میرارا  محی  آسایش عمم عام  عنوا 

Lee در .داز ور تدرینمهدم و اولین زه زنممیا  می 

 زیفیدت گیدریاندمازه حقیقت در زیفیت مراربت، مهبود

 گیدریاندمازه ارزشدرنمترین زنممیا  می ادامه در وی است.

 مراربدت ارائه در های پرس ارا .عالیت ارزشیامی زیفیت،

نیداز عریدق میردارا  مده  .(77)ماشممی میرارا  مه رس اریپ

زسب اطدتا از اردمامات درمدانی و شدرای   سدری مده 

خورد. هره میرارا  مر اهریت دریا.ت اطتعات چشم می

در  هت زسب آرامش و خود مرارب دی تازیدم داشد نم. 

حرور عوام  انسانی مرای تشخیص و مرآورده شدم  مده 

ارزترین مددوارد مطروحدده مددرای مورددع نیازهددا یکددی از مدد

حرور پ شکا  و پرس ارا  در مالین میرار است. میردارا  

 حرور دائم و مه عبارتی در دس رس مود  مس رر پ شدکا 

و پرس ارا  را در مالین خود عاملی موثر در ر.ع نیازهدای 

مرارب ی و حق خود دانس ه و مه زرات مه آ  اشداره شدمه 

هدای ار یکدی ازشداخصعدمم دس رسدی مده پرسد  (.18)است

 پذیری،زه مه شمت ماعث آسیبزیفیت مراربت است منفی

. (73)شددوداحسدداس رنددج و عددمم امنیددت در میرددارا  مددی

 در زده است ایپمیمه پیراپ شکا  و پ شکا  از رضایت

 طدوریمده دارد، س اییمه نقش هامیراری و درما  پیشگیری

 ودیمهبد گدردد، ا.د وده ا.دراد می ا  رضدایت چه هر زه

. (74)پدذیردمدی تدر ودورتسریع و مه ر روانی و  سری

 عوامد  از یکی هامه آ  اح رام و میرارا  حقو  مه تو ه

 است. هامیرارس ا  در مس ری میرارا  آرامش و مهبودی مهم

های غیر اس انمارد، زربدود امکاندات، ما و ود میرارس ا 

عمم تامین پرسن  زا.ی و .رای .ی یکی زدار ندامطلوب 

 .(74)توا  ان ظار رعایت حقو  میرار را داشتنری

زه مر میرارا  سرطانی در سدال  Igarashiدر مطالعه 

هدای انجام شم، احساس امنیت میرارا  در مراربت 7917

تسکینی و درمانی، مسیار مورد تأزیم ردرار گر. ده اسدت. 

در این مطالعده  نسدیت، سدن و داشد ن میرداری سدرطا  

جاد احساس امنیت در میردارا  دارد. رامطه مس قیری ما ای

ن ایج مطالعات نشدا  داده اسدت زده احسداس امنیدت در 

های تسکین دهنمه و مهبدود میردارا ، مسدیار ارائه مراربت

ماشم. مه عنوا  مثال، میرارانی زه مه زارزنا  اثرمخش می

هددا مددرای ارائدده خددممات اع ردداد دارنددم، و شایسدد گی آ 

چندین در مطالعده . هدم(76)مرسدنتر مه مهبدودی مدیسریع

McKenzie  ما عنوا  احساس امنیت در میرارا  سدرطانی

در مندد ل، حرددور مددنظم پرسدد ارا  ارتبدداط مسدد قیری مددا 

 های اورژانسی مرای میردارا احساس امنیت روی در مورعیت

 اسداس مدر .(78)شدونم، داردسرطانی زه در من ل مراربت می

وص احسداس و هرکدارا  زده در خصد Milberg مطالعه
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 علی اصغر نادی و همکاران     

 987      9311، مرداد  931دوره بيست و ششم، شماره                    مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                      

 پژوهشی

های  رعیدت امنیت در میرارا  و هرراها  میرار، ویهگی

شددناخ ی )ماننددم  ددنر و سددن(، نددوا تشددخیص )ماننددم 

سدرطا (، زیفیدت زندمگی مددرتب  مدا سدتمت، حرایددت 

درک شمه از سوی خانواده و دوس ا ، خودزارآمدمی، 

می ا  اس رس، شمت عتئم میراری و مقامله ما میراری، ما 

. (77)داری دارنددمیارا  ارتبدداط معندداحسدداس امنیددت میردد

 یدک میرارسد ا  مده خممات دریا.ت مرای میرار هنگامی زه

 طبدق دارد زهد خو نهن در هاییارزش زنم،می مرا عه

 و .رای .ی یکی ساخ ار، زارزنا ، پوشش و ر. ار هاآ 

 را رضدایت خدود می ا  و ارزیامی را  میرارس ا تجهی ات

 .رهنگدی، شدرای  مده تو ه ما ی ن امر این نرایم.می اعتم

 میرارسد ا  هدر مرای مخ لف  وامع ار صادی و ا  راعی

مدتک  تواندممندمی مدیرضدایت است. منامراین م فاوت

 (.39،70)هدا ماشدممیرارسد ا  ری یمرنامه و ها.عالیت ترام

زیفیت زنمگی مه مثامه هرمی است زه مفاهیم آ  شدام  

ضدایت از سدایر رضایت از زنمگی، رضدایت شدغلی و ر

های آ  ماننم رضایت از هرسایگا  و ا.راد خانواده  نبه

از طر.ی مسیاری از واحب نظدرا   .(31)شودو محی  می

علددم روانشناسددی اع قدداد دارنددم زدده زیفیددت زنددمگی و 

رضایت از نظر مفهوم م فاوت هسد نم. رضدایت یکدی از 

هدر چندم زیفیدت در امعداد رواندی و  ن ایج زیفیت است.

 ،طور مس قیم ما رضایت از زنمگی رامطه نمارد مهمحیطی 

طور غیرمسدد قیم مددا اثرگددذاری مددر امعدداد دیگددر ولددی مدده

عوام  موثر  .(33، 37)زیفیت، مر روی رضایت تاثیر دارنم

توانددم در ایجدداد آسددایش، در رضددای رنمی میرددارا  مددی

 Demirآرامش و احساس امنیت میرارا  نقش داشد ه ماشدم. 

عامد  خدممات پ شدک،  4انم زده دادهو هرکارا  نشا  

 پرس ار، وسای  پ شکی و تغذیه از عوامد  مدوثر در ا.د ایش

مدا تو ده مده ایدن زده در  .(34)رضایت میرارا  موده است

زشور، ام اری مدرای سدنجش احسداس امنیدت و عوامد  

های طراحی شمه مرتب  مه آ  طراحی نشمه است، گویه

در میردارا ،  پرسشنامه حاضدر در زمینده احسداس امنیدت

ماشم تا در مطالعدات آیندمه مدا ای روا و پایا میپرسشنامه

 اس فاده از این پرسشنامه م وا  رممی در  هت تعیین دریدق

 و  امع احساس امنیت میرار مرداشت زه ماعث .راهم شدم 

 ری ی و ر.ع زربودها و ندوارصاطتعات م قن مرای مرنامه

چندین ایدن و هدمگردد توس  سیاس گ ارا  و ممیرا  می

توانم ارتقا در زیفیت ارائه خدممات سدتمت در ام ار می

ها و میرارا  را توس  مراز  مهماش ی درمانی و میرارس ا 

 ها را مه مه رین نحو تامین زنم.ا. ایش رضای رنمی آ 
 

 سپاسگزاری
میردار نویسنمگا  مقاله از ترامی میرارا  و هرراها  

 آوریرس ا  زده مدا را در  ردعو ترامی هرکارا  ع ی  میرا

نرایندم. ایدن ها یاری زردنم، تشکر و رمر داندی مدیداده

مصوب معاونت  1314مقاله حاو  طر  پهوهشی ما زم 

تحقیقات و .ناوری دانشدگاه علدوم پ شدکی مازندمرا  و 

 ماشم.مرز  تحقیقات علوم مهماش ی می
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