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و ، حفـظ  نيتأمجهت را پزشک خانواده تند که سم سالمت هيت ياعضا يدرمان يکارشناسان، کاردانان و بهورزان شاغل در مراکز بهداشت :نه و هدفيش زميپ

ـ ا. ت خدمات موثر باشـد يفيت و کيمنابع و کم بهره وریدر  تواند يمم سالمت يت ياعضات يرضا. ندينما يم يهمراهت تحت پوشش يجمع يتندرست يارتقا ن ي

  .پزشکان خانواده انجام گرفته استم سالمت از کارکرد يت ياعضات يسطح رضا يمطالعه به منظور بررس

طـرح پزشـک خـانواده     يمراکـز مجـر   رصدد ٢٠ابتدا  يرينمونه گ يبرا .تانجام گرف ١٣٨٧مسال دوم ين مطالعه به صورت مقطعي در نيا :کار روشمواد و 

دسترس ر م سالمت ديت ياعضا هيکل بعد در هر مرکزو ک انتخاب شدند يستماتيس يالن به روش تصادفيگلستان، مازندران، بابل و گ يعلوم پزشک يها دانشگاه

  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSSدر نرم افزار  ها داده. دقرار گرفتن يمصاحبه و پرسشگرمحقق ساخته مورد  نامه پرسشبا استفاده از  يسرشمار به صورت

نفر بهـورزان شـاغل در    ٥٦١شاغل در مراکز و  يبهداشت يها کاردانا يکارشناس ،پزشکن دندانفر  ٣٩٨ شده مطالعه م سالمتيت ياعضانفر  ٩٥٩از  :ها افتهي

 ياز کارکردها يباال و از بعض يدرمان ينه ارائه خدمات بهداشتيدر زمپزشکان خانواده  يام سالمت از کارکردهيت يت اعضايسطح رضا. بهداشت بودند يها خانه

 وجـود داشـت   داري معنيمورد مطالعه تفاوت  يها دانشگاهدر م سالمت يت يت هر دو گروه از اعضايسطح رضا. ن بوده استييپا يکم خانواده انپزشک يتيريمد

(P<0/05) .  

اصـالح و   ين بوده کـه  ضـرورت دارد بـرا   ييپا يکم خانواده انپزشک يتيريمد ياز کارکردها يم سالمت از بعضيت ياعضا تيسطح رضا :يريجه گينتبحث و 

   .به پزشکان خانواده داده شود ييها آموزش يتيريت عوامل مديتقو
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 نرايا يشمال يها استان يعلوم پزشک يها دانشگاهپزشکان خانواده در م سالمت از کارکرد يت ياعضات يرضا
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  مقدمه

و  ي، ماليکيزيمنبع ف سهحاصل  اصوالًعملکرد  يدر هر سازمان

ا يد کاال يخود به خود باعث تول يو مال يکيزياست و منابع ف يانسان

زان يم. وارد عمل شود يعنصر انسان که اين، مگر شوند ينمخدمات 

ن عامـل  ياول. زش اوستيو انگ يياز توانا يک کارمند تابعيعملکرد 

ن عامـل  يبکنـد و دومـ   توانـد  يمکه او چه  کند يمن ييتع) ييتوانا(

بـه   ييتوانـا . انجام دهد خواهد يماو چه  کند يممشخص ) زشيانگ(

دارد، در  يا آمـوزش بسـتگ  يـ چون سابقه خدمت، مهـارت   يعوامل

زش است در درون انسان قرار دارد ياز انگ متأثرخواستن  که صورتي

موثر  العاده فوق يورا بهره ي يزان بازدهياد بودن آن بر ميو کم و ز

در  توانـد  يمکه  باشد يم يمهم عاملت کارکنان يرضا). ۱(باشد يم

هرزبـرگ   يبـر اسـاس تئـور   . داشته باشـد  يزش اثر قويزان انگيم

، وجـود دسـتورالعمل و   يمـاد  يايـ ر مزايچون حقوق و سا يعوامل

ت يـ ل، ماهيکار، ابـزار و وسـا   يکيزيط فيط محي، شرايمقررات کار

ت، يــ، موفقي، شــناخت و قــدردان)بــودن شــغللــذت بخــش (کــار

ت و يش رضـا يجـاد و افـزا  يدر ا يشـرفت شـغل  يت، رشد و پيمسئول

ت ين رضايبنابرا). ۲(باشد يم رگذاريتأثزش کارکنان يمتعاقب آن انگ

مربوط به دستمزد، نظارت، امکانات  يها تيواقعرنده يدر برگ يشغل

ت و يزان کمير مد تواند يمو ) ۳(باشد يمط عملکرد سازمان يو شرا

ت يـ امن. ديـ ن کننده به حسـاب آ ييتع يد خدمات عامليت توليفيک

کـار، عوامـل    يکـ يزيط في، شـرا ي، ابهام نقش، ساختار سازمانيشغل

در  يو رفـاه  ي، ورزشـ يحيبه امکانات تفر يمانند دسترس يطيمح

حاکم بر سازمان و  يتيريمد يط کار، روابط با همکاران، الگوهايمح

عوامـل   نيتـر  مهم، از يکار يندهايکارکنان در فرازان مشارکت يم

  ). ۴(هستند يت شغليدر رضا يرونيب

ت يدر خصوص عوامـل مـوثر بـر رضـا     يعيوس باًيتقرمطالعات 

انجام شـده اسـت    يدرمان يبهداشت يها سازماندر کارکنان  يشغل

 يت شـغل يت رضـا يـ و اهم يدگيـ چيبـه پ  يبـه نـوع   ها آنکه همه 

در  يت شغليعوامل خاص موثر بر رضا يسبرردر کرواگر. پرداختند

 يريـ جـه گ يدر شش سازمان مسـتقل نت  يستم خدمات بهداشتيس

 در مطالعـه  ).۵(دارد يساختار چند بعد يت شغليکه رضا دينما يم

Fernandez ــغليو همکــاران رضــا ــان  يت ش ــا مراقبــتکارکن  يه

ت و يريد که مديشنهاد گرديو پ گزارشمتوسط  در سطح يبهداشت

 ).۶(اصالح شـود  يت شغليابعاد رضا يها نمرهر بر اساس ط کايشرا

Cumbey   و ارتباط  يت شغليرضا يبر رو يا مطالعهو همکاران در

، يدرمـان  يدر کارکنـان خـدمات بهداشـت    يسازمان يرهايآن با متغ

قابــل انعطــاف و دخالــت دادن کارکنــان در  يط کــاريجــاد محــيا

 يت شـغل يرضـا  يرتقاا يبرا يرا به عنوان عوامل اصل گيري تصميم

تحـت   يا مطالعـه ز در يو همکاران ن Ma). ۷(اند کردهکارکنان ذکر 

پرسـتاران، ضـمن اشـاره بـه      يت شـغل يعنوان عوامل موثر بر رضـا 

جـه  يدر نت يت شغليبا رضا يگاه سازمانيجاارتباط سابقه خدمت و 

 نيتأمرا که به  يتيريمد يها استيسش، ضرورت اتخاذ يخو يريگ

  ). ۸(اند دادهد قرار يف پرسنل منجر شود مورد تاکمختل يازهاين

دند کـه  يجـه رسـ  ين نتيـ برگ در مطالعه خـود بـه ا  يو ن يفارل

، يکنتـرل بـر برنامـه کـار    : عوامل موثر بر ارائه کار فرد در سازمان

م يشـرفت، شـرکت در تصـم   يپ يهـا  فرصـت ، وجـود  يت شغليرضا

ن يمکـرر بـ   جلسات ي، برگزاريا حرفهن ي، ارتباط با مشاورها يريگ

ن و آلـن بـر   ياشتا که يا مطالعه). ۹(باشند يمن و کارکنان، يمسئول

نمودنـد در صـورت    يريـ جه گيپرستار انجام دادند، نت ۱۲۰۰ يرو

ت خـاطر  ين پرستار و پزشک رضـا يت ارتباط مناسب بيفيک يارتقا

  پرســتاران در  يآن امکــان ابقــا بــه دنبــالافتــه و يش يآنــان افــزا

کــه در  يگــريق ديــتحق). ۱۰(ابــدي يمــش يز افــزايــن شــان حرفــه

و  يانجام شده، نشان داد داشـتن اسـتقالل کـار    يشمال ينايکارول

 يت شـغل يش رضـا يارتباط مناسب پرسـتار و پزشـک موجـب افـزا    

در حرفـه و شـغل آنــان    هـا  آنشـدن اقامـت    يپرسـتاران و طـوالن  

  ).۱۱(گردد يم

مــه يطــرح پزشــک خــانواده و ب ۱۳۸۴از ســال کــه ران يــدر ا

نفـر   ۲۰۰۰۰از  تـر  کـم  يو شـهرها  ييدر مناطق روسـتا  ييستارو



 يجو ين نحوير آذ، دکتين موعوديميدکتر س ،منفرد يشبستان ي، دکتر علري، مهندس محمدجواد کبيريام اني، دکتر حسن اشرفيروانيدداود نصراهللا پور شيس ،ل مطلقيدکتر محمد اسماع
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سـابقه   اصالًا يکه  يش جوانيد پزشکان کم و بيء گرداجرا تيجمع

راپزشک يگروه پ يبدون همراه يشخص يها مطبا در يکار نداشته 

 ي، وارد نظام شبکه شده و در مراکـز مجـر  نمودند يم يکينيکار کل

ـ  ييمـه روسـتا  يپزشک خانواده و ب طرح م يه عنـوان سرپرسـت تـ   ب

و  يتيريفه مديت دو نوع وظيسالمت جمع يو مسئول اصلسالمت 

ـ  يد بـا جلـب مشـارکت اعضـا    يـ که با گرفتندرا به عهده  يفن م يت

ر منـابع در بهبـود و ارائـه    ينه آنـان و سـا  يبه يسالمت و سازمانده

ت يرضـا  کـه  ييآنجـا از . نـد يتـالش نما  يدرمـان  يخدمات بهداشت

پزشکان خـانواده در   يو فن يتيريز کارکرد مدم سالمت ايت ياعضا

سـطح   يبه منظـور بررسـ  ن مطالعه يا ،باشد يمت طرح موثر يموفق

پزشـکان   يو فنـ  يتيريم سـالمت از کـارکرد مـد   يت يت اعضايرضا

 ييمـه روسـتا  يپزشـک خـانواده و ب   طـرح  يخانواده در مراکز مجر

 رانيـ ا يشـمال  يهـا  استان يعلوم پزشک يها دانشگاهتحت پوشش 

  .انجام گرفت

 

  کار روشمواد و 

بوده کـه بـه    يشيمايو پ يليتحل – يفين مطالعه از نوع توصيا

جامعه پژوهش . انجام گرفت ۱۳۸۷دوم  سال نيمصورت مقطعي در 

شـاغل در مراکـز    ، کارشناسان، کاردانـان و بهـورزان  پزشکان دندان

از  تـر  کـم  يشـهرها و  ييمناطق روستامستقر در  يدرمان يبهداشت

دانشـگاه علـوم   در سـابقه خـدمت    ک سالينفر با حداقل  ۲۰۰۰۰

نمونـه   يکـه بـرا   بودنـد الن ي، مازندران، بابل و گـ گلستان يپزشک

در هـر  طـرح   يمجـر  يدرمان يمراکز بهداشت درصد۲۰ ابتدا يريگ

مراکـز  ( کيتماتيس يروش تصادفو به  يا خوشهصورت به  دانشگاه

ق فهرست و به فاصله هر دانشگاه و هر شهرستان آن از غرب به شر

مرکـز   ۲۴ شامل.) ديخوشه انتخاب گرد به عنوان يکيمرکز  ۵هر 

 ازمرکـز   ۴۱ گلسـتان،  ياز دانشگاه علـوم پزشـک   يدرمان يبهداشت

 يدانشگاه علوم پزشـک  ازمرکز  ۱۱مازندران،  يدانشگاه علوم پزشک

مرکـز   ۱۰۸ جمعاً(الن يگ يدانشگاه علوم پزشک از مرکز ۳۱بابل و 

. انتخـاب شـدند   پژوهش خوشه به عنوان )يمرکز مجر ۵۲۱از کل 

ـ  ياعضـا ه يمنتخب، کل يها خوشها يکز ابا مراجعه به مر سپس م يت

ــه صــورت ســالمت در دســترس ــورد  يسرشــمار ب مصــاحبه و م

 محقق نامه پرسش ها داده يابزار جمع آور. قرار گرفتند گري پرسش

شـاغل در   کارشناسـان و کاردانـان   يجداگانـه بـرا  که بوده ساخته 

 يـي روا. ديـ گرد يطراحـ  سـوال  ۱۱و بهورزان با  سوال ۱۳مرکز با 

و منـابع مـرتبط    يبا استناد بـه دسـتورالعمل کشـور    ها نامه پرسش

بـه   آن هم بـا آزمـون کرنبـاخ    ييايده و پايد خبرگان رسيمورد تائ

 ياز دهـ يـ امت يبـرا  .است ن شدهييتع درصد۹۱و  درصد۹۴ بيترت

 ،اديـ ز يلـ يخ(کرت يل يا رتبه ۵اس يمقاساس ر که ب سواالتپاسخ 

داده  ۱تـا   ۵ب نمـره  يـ بوده به ترت) کم  يليکم و خ ،متوسط ،اديز

ـ  يبودن اعضـا  يقضاوت راض يبرا. شد م سـالمت از موضـوعات   يت

) نمره حداکثر ۵از (و باالتر  ۵/۳با وزن  ين وزنيانگيمورد مطالعه، م

اس يازات با مقيامت، ها هيفرضآزمودن  يبرا. مالک عمل قرار گرفت

 متوسـط ، )کل نمـره   درصد۱۰۰-۷۵با ( اديزدر سطح  يا رتبهسه 

) کل نمـره  درصد۵۰از تر کمبا ( کمو ) کل نمره درصد۷۵ – ۵۰با (

 ,kendall'sهـاي  آزمـون بـا اسـتفاده از    هـا  داده. شـد  يدسته بنـد 

Fisher's  Exact در ســطح  SPSSدر نــرم افــزار  chi-squareو  , 

   .ورد تجزيه و تحليل قرار گرفتم p<0.05 داري معني

  

  ها افتهي

ـ  ياعضـا از کل  ن دنـدا نفـر   ۳۹۸مـورد مطالعـه    م سـالمت يت

 ۵۶۱شـاغل در مراکـز و    يبهداشت يها کاردانا يکارشناس ،پزشک

ـ . بهداشت بودنـد  يها خانهنفر بهورزان شاغل در  نفـر   ۳۹۸ن يدر ب

 ۲۸۶زن، ) درصـد ۷۲(نفـر  ۲۸۷م سالمت داخـل مراکـز،   يت ياعضا

بـه   ها آنو سابقه خدمت  ين سنيانگي، و ممتأهل) درصد۷/۷۱(نفر

از نظــر رشــته . ســال بــوده اســت ۱/۶±۸۱/۵و  ۳۲±۹۴/۵بيــترت

کارشناس ) درصد۱۸(نفر ۷۲ماما، ) درصد۶/۳۵(نفر ۱۴۲، يليتحص

ــ ــ ي ــاردان بهداشــت مح ــهط و يا ک ــر ۶۳، يا حرف ) درصــد۸/۱۵(نف
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) درصـد ۳/۱۴(نفـر  ۵۷، هـا  يمـار يبا کاردان مبـارزه بـا   يکارشناس 

ن دنـدا  ينفـر مـابق   ۶۴ا کـاردان بهداشـت خـانواده و    يـ کارشناس 

ــ. بودنــد يشــگاهيپزشــک، پرســتار و علــوم آزما نفــر  ۵۶۱ن يدر ب

، متأهل) درصد۹/۹۵(نفر ۵۳۸زن، ) درصد۴/۶۲(نفر ۳۵۰بهورزان، 

و  ۲/۳۷±۷/۶ب يـ بـه ترت  هـا  آنو سـابقه خـدمت    ين سنيانگيو م

نفــر ۱۴: التيطح تحصــاز نظــر ســ. ســال بــوده اســت ۷/۶±۸/۱۴

) درصـد ۱/۲۵(نفـر  ۱۴۱، ييمدرک پنجم ابتـدا  يدارا) درصد۵/۲(

) درصـد ۵/۵۸(نفر ۳۲۸رستان، يدب) درصد۸/۱۱(نفر  ۶۶، ييراهنما

 ۱جـدول  . داشتند يالت دانشگاهيتحص) درصد۱/۲(نفر۱۲پلم و يد

و بهورزان شاغل  م سالمت داخل مرکزيت يت اعضايسطح رضا ۲ و

مورد مطالعه  يها نهيزمجداگانه در  به طوررا بهداشت  يها خانهدر 

  .دهد يمنشان 

مه يطرح پزشک خانواده و ب يشاغل در مراکز مجر ي، کارشناسان و کاردانان بهداشتپزشکان دندانت يسطح رضا يفراوان :)۱(شماره  جدول

 شکان خانوادهپز يتيريو مد يفن يکارکردهااز  يشمال يها استان يعلوم پزشک يها دانشگاه در ييروستا

يرد
 ف

  

 سواالت

 تيسطح رضا

 کم يليخ کم و متوسط اديز يليخ اد ويز

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

۷/۱۷ ۷۱ ۷۸  ۳۱۱ م سالمتيت ينحوه برخورد پزشک خانواده با اعضاز ت ايرضا ۱  ۱۷ ۳/۴ 

۲ 
نامه م سالمت در بريت يجلب مشارکت اعضا يت از پزشک خانواده در راستايرضا

 ۵/۵ ۲۲ ۲۸ ۱۱۱ ۵/۶۶ ۲۶۴ يدرمان يو مداخالت بهداشت ها يزير

۳ 
 يبرگزار(توسط پزشک خانواده  يمقرارت ادار يت اجرايفيت و کيت از کميرضا

و در دسترس گذاشتن کتاب  ،ها بخشنامهو  ها دستورالعملاز، انعکاس يجلسات مورد ن
 ... )و  ابيو غ،حضور يجزوات ارسال

۲۶۶ ۶/۶۶ ۱۱۰ ۶/۲۷  ۲۳ ۸/۵ 

۴ 
کار و حل و فصل منصفانه  عادالنهم يت پزشک خانواده در تقسيريت از مديرضا

۱/۳۱ ۱۲۴ ۱/۵۷ ۲۲۸ م سالمتيت ين اعضايجاد شده بيا يها يناهماهنگاختالفات و   ۴۷ ۸/۱۱ 

۵ 
م سالمت يت يپزشک خانواده  از عملکرد اعضا  يابيش و ارزشيت از نحوه پايرضا

۶/۲۷ ۱۱۰ ۶/۶۴ ۲۵۸ بهداشت يها خانهداخل مرکز و   ۳۱ ۸/۷ 

۶ 
زان يبا توجه به سهم و م( کارانه  عادالنهم يت پزشک خانواده در تقسيريت از مديرضا

۴/۲۸ ۱۰۱ ۳/۴۶ ۱۶۵ م سالمتيت ين اعضايب) مشارکت هر نفر   ۹۰ ۳/۲۵ 

۷ 
مرکز و  يخودرو يريکارگ بهت پزشک خانواده در خصوص نحوه يريت از مديرضا

۹/۱۹ ۷۹ ۹/۶۷ ۲۶۹ نه از آنياستفاده به  ۴۸ ۲/۱۲ 

 ۸/۲ ۱۱ ۱۱ ۴۴ ۲/۸۶ ۳۴۳ نير مراجعيماران و ساينحوه برخورد پزشک خانواده با بز ت ايرضا ۸

۹ 
مردم  يپزشک خانواده جهت حل مشکالت سالمت يريگيپ تيفيو ک تياز کمت يرضا

 يريگيپ ،مزمن يها يماريبماران مبتال به يب ،ل افراد در معرض خطريماران از قبيا بي
 ...و ماران ارجاع داده شده يسرنوشت ب

۳۰۷ ۳/۷۸ ۷۱ ۱/۱۸  ۱۴ ۶/۳ 

۱۰  
 يدرمان يبرنامه بهداشت يکه پزشک خانواده در راستا ييها آموزشزان يت از ميرضا
۷/۲۸ ۱۱۱ ۳/۶۳ ۲۴۵ دهد يمه يارا  ۳۱ ۸ 

۱۱  
گرفتن شرح  لينات ساالنه از قبيل پرونده سالمت و انجام معايت تشکيفيت از کيرضا
۳/۲۶ ۱۰۲ ۶۵ ۲۵۲ .....داده شده  و  يها هيتوصنات، آموزش و يانجام معا ،حال  ۳۴ ۷/۸ 

۱۲  
سالمت مردم مثل  يو حضور پزشک خانواده در ارتقا يريگيزان پيت از ميرضا

۷/۲۳ ۹۳ ۹/۶۸ ۲۷۰ .....و  ييع مواد غذايه و توزياماکن ته ،مدارس  ۲۹ ۴/۷ 

۱۳  
مه يپزشک خانواده و ب يطرح مل يسال از اجرا ۳ش ازينکه بيدر مجموع با توجه به ا

ه خدمات يت ارايفيت و کير در کميينسبت به گذشته چقدر تغ ،گذرد يم ييروستا
 مردم کرده است يواقع يازهايو توجه به رفع ن يدرمان يبهداشت

۳۵۲ ۹۰ ۳۱ ۸ ۸ ۲ 

بهتر  يليبهتر و خ
  شده است

نکرده است يفرق   بدتر شده است 



 يجو ين نحوير آذ، دکتين موعوديميدکتر س ،منفرد يشبستان ي، دکتر علري، مهندس محمدجواد کبيريام اني، دکتر حسن اشرفيروانيدداود نصراهللا پور شيس ،ل مطلقيدکتر محمد اسماع
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 در ييمه روستايطرح پزشک خانواده و ب يبهداشت مراکز مجر يها خانهبهورزان شاغل در ت يسطح رضا يفراوان :)۲(شماره  لجدو

 پزشکان خانواده يتيريو مد يفن يکارکردهااز  يشمال يها استان يعلوم پزشک يها دانشگاه

يرد
 ف

  

 سواالت

 تيسطح رضا

 کم يليخ کم و متوسط اديز يليخ اد ويز

 درصد تعداد درصد تعداد درصد عدادت

۱ 
به خانه ) م شده يطبق برنامه تنظ( زان مراجعه منظم پزشک خانواده يت از ميرضا

 بهداشت
۳۶۱  ۶/۶۴ ۱۵۹ ۴/۲۸ ۳۹ ۷ 

 ۳/۵ ۳۰ ۲/۱۴ ۷۹ ۵/۸۰ ۴۵۰ نحوه برخورد پزشک خانواده با بهورزانز ت ايرضا ۲

 ۲/۵ ۲۹ ۲/۲۱ ۱۱۹ ۶/۷۳ ۴۱۳ نير مراجعين و ساماراينحوه برخورد پزشک خانواده با بز ت ايرضا ۳

۴ 

مردم  يپزشک خانواده جهت حل مشکالت سالمت يريگيپ تيفيو ک تياز کمت يرضا

 يريگيپ ،مزمن يها يماريبماران مبتال به يب ،ل افراد در معرض خطريماران از قبيا بي

 .....ماران ارجاع داده شده و يسرنوشت ب

۳۶۲ ۵/۶۴ ۱۵۲ ۱/۲۷ ۴۷ ۴/۸ 

۵ 
ماران ارجاع يخوراند پزشک خانواده در خصوص بس و پ يزان اطالع رسانيت از ميرضا

 داده شده به سطح دو
۳۱۶ ۷/۵۶ ۱۸۵ ۲/۳۳ ۵۶ ۱/۱۰ 

۶ 
به  يدرمان يبرنامه بهداشت يکه پزشک خانواده در راستا ييها آموزشزان يت از ميرضا

 دهد يمه يبهورزان ارا
۳۸۳ ۵/۶۸ ۱۳۶ ۳/۲۴ ۴۰ ۲/۷ 

۷ 
ل گرفتن شرح ينات ساالنه از قبيل پرونده سالمت و انجام معايت تشکيفياز کت يرضا

 ....داده شده و  يها هيتوصنات، آموزش و يانجام معا ،حال
۲۸۴ ۹/۵۰ ۱۷۱ ۶/۳۰ ۱۰۳ ۵/۱۸ 

۸ 
د در خانه يکه با يياقالم دارو نيتأمپزشک خانواده در  يريگيزان پيت از ميرضا

 ند قرار داده شودازميماران نيار بيبهداشت در اخت
۳۱۵ ۸/۵۶ ۱۵۰ ۲۷ ۹۰ ۲/۱۶ 

۹ 
سالمت مردم مثل مدارس،  يو حضور پزشک خانواده در ارتقا يريگيزان پيت از ميرضا

 .....و  ييع مواد غذايه و توزياماکن ته
۳۰۲ ۵۴ ۱۸۵ ۳۳ ۷۳ ۱۳ 

۱۰  
ن زايبا توجه به سهم و م( م عادالنه کارانه يت پزشک خانواده در تقسيريت از مديرضا

 م سالمتيت ين اعضايب) مشارکت هر نفر 
۱۶۸ ۴/۳۲ ۱۴۲ ۴/۲۷ ۲۰۸ ۲/۴۰ 

۱۱  

مه يپزشک خانواده و ب يطرح مل يسال از اجرا ۳ش ازينکه بيدر مجموع با توجه به ا

ه خدمات يت ارايفيت و کير در کميي، نسبت به گذشته چقدر تغگذرد يم ييروستا

 مردم کرده است يواقع يازهايو توجه به رفع ن يدرمان يبهداشت

۴۸۶ ۶/۸۶ 
۵۶  

 
۱۰  ۱۹ ۴/۳ 

بهتر  يليبهتر و خ

  شده است
  بدتر شده است  نکرده است يفرق

 
ـ  يت اعضـا ين نمره رضـا يانگيم م سـالمت داخـل مراکـز از    يت

و از ) نمـره حـداکثر   ۵از ( ۲۸/۴پزشـکان خـانواده    يفنـ  يکاردها

ن از ت بهورزاين نمره رضايانگيم. بوده است ۴۳/۳ يتيريعوامل مد

 ۲۹/۳ يتيريو از عوامـل مـد   ۱۷/۴پزشکان خـانواده   يفن يکاردها

   .بوده است

 يهـا  دانشگاهدر م سالمت داخل مرکز يت يت اعضايسطح رضا

جـنس،  . (P<0.004 )وجود داشـت  داري معنيمورد مطالعه تفاوت 

ـ  ياعضـا  يليو رشته تحصـ  تأهلسن، سابقه خدمت،  م سـالمت  يت

  .وجود نداشت دار معنيط ارتبا تيسطح رضا داخل مرکز با

مـورد مطالعـه تفـاوت     يهـا  دانشگاهدر ت بهورزان يسطح رضا

جنس، سـن، سـابقه خـدمت،    . (P<0.001)وجود داشت داري معني

 دار معنـي ارتبـاط   تيسطح رضا الت بهورزان بايو سطح تحص تأهل

ـ  ياز اعضـا  درصـد ۹۰، ۲و ۱با توجه به جـدول   .وجود نداشت م يت

بهـورزان اظهـار نمودنـد کـه بـا       درصد۶/۸۶سالمت داخل مراکز و 
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ت يفيت و کي، کمييمه روستايپزشک خانواده و ب يطرح مل ياجرا

 يازهايافته و توجه به رفع نيش يافزا يدرمان يه خدمات بهداشتيارا

  .مردم بهتر شده است يواقع

 

  يريجه گينتو بحث 

م سالمت از يت ياعضاکه  دهد يمنشان ن پژوهش يا يها افتهي

 ينـه ارائـه خـدمات بهداشـت    يدر زمپزشـکان خـانواده    ياکارکرده

و  يسـ يکـه توسـط رئ   يا مطالعـه . داشـتند  ييبـاال ت يرضـا  يدرمان

ران انجـام  يـ ا يهمکاران در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشک

ل پرونده سالمت که يت تشکيفيت و کيگرفت، جزء در خصوص کم

 بـاً يتقرج يبـوده، در عمـده مـوارد نتـا     تر نييپا يت کميسطح رضا

ـ  ياعضا يباال نسبتاًت يرضا. )۱۳(بدست آمده است  يمشابه ا م يت

نـه ارائـه خـدمات    يدر زمپزشـکان خـانواده    يسالمت از کارکردها

ت يرضــا يبــاالبــودن ســطح  يواقعـ  توانــد يمــ يدرمــان يبهداشـت 

مـه  يطـرح پزشـک خـانواده و ب    يرندگان خدمت از مراکز مجـر يگ

ران يا يور و دانشگاه علوم پزشککش يشمال يها استاندر  ييروستا

  ). ۱۳،۱۴(ديد نمايرا تائ

مثبـت   ينان از دستاوردهايکسب اطالع و اطم يها راهاز  يکي

 باشـد  يمـ ر در آن يدرگ يا حرفهاز کارکنان  يک طرح، نظر سنجي

 يآمده را در قبـل و بعـد از اجـرا    به وجود يها تفاوت توانند يمکه 

پـژوهش حاضـر نشـان     يهـا  هافتـ ي. نديسه و قضاوت نمايطرح مقا

ـ  يدرصـد اعضـا   ۹۰کـه   دهـد  يم م سـالمت شـاغل در مرکـز و    يت

طـرح پزشـک    يدرصد بهورزان اعتقاد داشـتند کـه بـا اجـرا    ۶/۸۶

و توجه بـه   يدرمان يه خدمات بهداشتيت ارايفيو ک تيخانواده کم

اد بهتـر شـده   يـ ز يلـ ياد و خيزان زيمردم به م يواقع يازهايرفع ن

به  يا جهينتن خصوص يو همکاران هم در ا يسيدر مطالعه رئ. است

ج فـوق  ينتـا ). ۱۳(درصد بدسـت آمـد   ۵/۸۴درصد و  ۶/۸۹ب يترت

در حفظ  تواند يمد طرح پزشک خانواده يمف يها تيقابلد يضمن تائ

  . زش کارکنان موثر باشديانگ يو ارتقا

 رغـم  علـي م سالمت يت يکه اعضا دهد يمپژوهش حاضر نشان 

نـه ارائـه   يدر زمپزشـکان خـانواده    ياز کارکردهاباال  نسبتاًت يرضا

م عادالنـه  يمثل تقس يتيرياز کارکرد مد ،يدرمان يخدمات بهداشت

ــتفاده به  ــه، اس ــ يکاران ــودرو، تقس ــه از خ ــا و  ين ــفانه کاره م منص

از از جملـه  يامکانات مورد ن نيتأم يبرا يريگيامور و پ يسازمانده

در مطالعـه  . اسـت  بـوده  تـر  نييپـا  يکمـ  يدارو در برنامه دهگردش

بدسـت   يجـه مشـابه ا  ين خصـوص نت يو همکاران هم در ا يسيرئ

ل سابقه کـم،  يپزشکان خانواده به دل دهد يمن نشان يو ا )۱۳(آمد

د يـ ندارند و با يتجربه کاف يانسان يروين خصوصاًت منابع يريدر مد

اسـت کـه اگـر     يعـ يطب .نـد يل نمايدانـش و مهـارت الزم را تحصـ   

ت مراکـز  يرياز مد يت کافيرضا يان داخليمشترکارکنان به عنوان 

ت بهتـر ارائـه   يـ فيبـا ک  يزش الزم خدماتيخود داشته باشند، با انگ

ت در يريت و نقـش مثبـت مـد   يرغم اهم يالبته عل) ۱۵(ندينما يم

از  يدرمـان  يکارکنـان بهداشـت   يتيت، نارضـا يرضـا  يجاد و ارتقايا

در مطالعه . ر گرفتد قرايدر اکثر مطالعات مورد تائ يتيريعوامل مد

بـا نحـوه    يکارکنان درمان يت شغليرابطه رضا يجهت بررس يکوار

وابسته وزارت بهداشت،  يها مارستانيبران مربوطه در يعملکرد مد

گزارش شده که کارکنان مورد مطالعـه از   يدرمان و آموزش پزشک

در مطالعه گـل افـروز و   ). ۱۶(برخوردار نبودند ييباال يت شغليرضا

ت و يريمـد  يهـا  جنبـه درصـد بهـورزان از    ۱/۲۸تنها  يشانبهنام و

ــت ــا يسرپرس ــتنديرض ــائب   ).۱۷(ت داش ــر و ص ــه بهزادف  يمطالع

ارتباط با سرپرست و مطرح کـردن   يبهورزان از برقرار درصد۲/۳۰

ت يرضا ييايو کبر يسيدر مطالعه رئ). ۱۸(ت داشتنديمشکالت رضا

 –ت يريو مد يمانساختار ساز يها جنبهبهورزان در رابطه با  يشغل

در مطالعـه مقـرب و   ). ۱۹(در سطح متوسط بوده اسـت  يسرپرست

 يت و سرپرستيريمد يها جنبهت پرستاران از يزان رضايهمکاران م

جـه  يان و همکـاران در نت يـ مهراب). ۳(بوده است) اديز(درصد  ۶/۱۱

 يميو قـد  يسـنت  يهـا  وهيشـ ر ييـ ق خـود تغ يـ گزارش تحق يريگ

ران در بدو انتصاب و برنامـه  يموزش مدنمودن آ يت و اجباريريمد



 يجو ين نحوير آذ، دکتين موعوديميدکتر س ،منفرد يشبستان ي، دکتر علري، مهندس محمدجواد کبيريام اني، دکتر حسن اشرفيروانيدداود نصراهللا پور شيس ،ل مطلقيدکتر محمد اسماع
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شـنهاد  يآنـان را پ  يکوتـاه مـدت و مسـتمر بـرا     يها آموزش يزير

  ).۲۰(نمودند

ـ  داري معنيدر مطالعه حاضر رابطه  ، تأهـل ن جـنس، سـن،   يب

کـه   ديـ ت مشـاهده نگرد يالت، سابقه خدمت بـا سـطح رضـا   يتحص

 يسيرئو همکاران،  يمطالعه مقرب و همکاران، هزاوه ا جيمشابه نتا

  ).۱۳،۴،۳(بوده استو همکاران 

نمـود کـه    يريـ جه گينت توان يمپژوهش  يها افتهيبا توجه به 

 يتيريم سـالمت در بعـد مـد   يپزشکان خانواده به عنوان مسئول تـ 

د مـورد توجـه سـتاد مرکـز     يـ ن بايـ نداشتند که ا يعملکرد مناسب

و نسـبت بـه آمـوزش پزشـکان      گرفتـه قـرار   ها شهرستانبهداشت 

اقـدام   يتيريمـد  يهـا  نـه يزمآنان در  ييت و راهنمايو هدا خانواده

  .ندينما

  ر و تشکريتقد

و  مديريت شبکه معاونت بهداشت وزارت متبوعاز  لهيوس نيبد

بابل بـه جهـت    يدانشگاه علوم پزشک يقات و فن آوريمعاونت تحق

بابـل،   يعلوم پزشـک  يها دانشگاه ي، از معاونت بهداشتيت ماليحما

مراکـز بهداشـت    ياسـ ورن از ين و گلستان و همچناليمازندران، گ

 ها آنران و کارشناسان گسترش يتحت پوشش و مد يها شهرستان

، غالم پـور،  ينيحس: ها خانمطرح و از  يمساعدت در اجرا به خاطر

ـ  ک بخــت از يــان ملــک زاده و نيـ ان و آقايديــو ام ين، رمضــانيزوب

معاونـت   ياهـ  يمـار يبکارشناسان بهداشـت خـانواده و مبـارزه بـا     

پـژوهش را در   يهـا  دادهبابل که به عنوان پرسشگر کـل   يبهداشت

بـه  زاده  يدکتـر علـ   ينمودند و از آقـا  ياستان جمع آور ۳سطح 

ر و يمانه تقـد يصـم  هـا  دادهل يـ ارزنـده در تحل  يها ييراهنما خاطر

  .گردد يمتشکر 
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