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 چکيده

ارایه صحیح آن توسط خانه مراقبت  اولیه و  ای در  مالحظه های بهداشت نقش قابلهای بهداشتی 

ارایه  ارتقای سطح سالمت روستاییان دارد سنجش رضایت   اولیه  روستاییان از خدمات بهداشتی 

  گام   اولین  .های بهداشت و بررسی عوامل مختلف، هدف اصلی این پژوهش استشده توسط خانه 

میباشد    انیدرم  و  تیبهداش  دماتخ   یابیارزش  و  رلكنت  خدمات،  صحیح  ارایه  در  ضروری  و  اساسی

بهبود رضایت بیماران در حفظ رابطه    است  مراجعان  مندی  رضایت  میزان  ارزشیابی،  عوامل  مهمترین

رضایت همچنین در   .ای دارد  دهنده خدمت و مدیریت محیط مراقبت اهمیت فزاینده  وی با ارائه

عالوه بر  .  رسیدن به نتیجه مؤثر است چرا كه بیماران راضی مشاركت بیشتری در روند درمان دارند

ن درباره كیفیت خدمات است و افزایش اهمیت  كننده قضاوت بیمارا  این، میزان رضایت منعکس

ارزیابی رضایت    .كننده در خدمات بهداشتی نیز یکی از عناصر جامعه آزاد است  حمایت از مصرف

بیماران به موضوع مهمی در ارزشیابی خدمات بهداشتی و درمانی تبدیل شده و یکی از معیارهای  

 . تباال بودن كارایی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی اس

  گیرندگان   نظر  از  آن،  ارائه  نحوه  و  خدمات  كیفیت  سنجش  برای  مناسبی  شاخص  خدمات،  از  رضایت

  رضایت .  سازد  می  پذیر  امکان   مشتریان  انتظارات  و  نیازها  با  را  اخدمتی  اال ك  قتطبی  هك  تاس   خدمت

  بهداشتی   خدمات  سطح  رای ارتقایب  ازنی  وردم  اطالعات  تأمین  بر  عالوه  سالمت  مدیریت  در  سنجی

  طور   به  فراد  ا  سالمت  سطح  ارتقای  موجب  سالمت  بر  ذهنی  و  روانی  عوامل  اثر  دلیل  به  درمانی

   .میشود  غیرمستقیم نیز

    روستا، عملکرد، خانواده  پزشک، رضایت  :يديکل  واژگان
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 2بژگی عصمت ، 1لوکانمژد داوود 

مركز علمی   ، مدرس دانشگاه علمی كاربردی، دكترای مدیریت كسب وكار دانشگاه فردوسی مشهد  1

   كاربردی شركت صنایع خیام الکتریک نیشابور

 ه متصدی باجه پست بانک روستای شورگشت از توابع شهرستان فیروز. كارشناس بانکی  2
 یشابور دانشجوی كارشناسی مدیریت كسب وكار دانشگاه خیام الکتریک ن  3
 

 نام نویسنده مسئول:
 عصمت بژگی

 درمانی  وبررسی تاثير ميزان رضایت مردم از خدمات بهداشتی 

 مورد مطالعه روستاي شورگشت از توابع شهرستان فيروزه 
 

 8/12/1399تاریخ دریافت:  

 6/2/1400تاریخ پذیرش:  
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 مقدمه 

طبقات اجتماع مطرح    و سرمایه ارزشمند برای تمامی سطوح    یک دارایی و  سالمت انسانها به عنوان یک حق اساسی و 

تری یافته وبه عوامل تعیین كننده غیرطبی سالمت هم چون عوامل روانی،  های سالمت چشم اندازوسیعدیدگاه  امروزه  است.

اجتماعی توجه ویژه ای معطوف شده است. بررسی ابعاد مختلف سالمت درروستا وتالش برای ارتقاء آن نقش موثری در پایداری  

 .نواحی روستایی دارد

های موفق كشورمان میباشد كه مبتنی بر اصول عدالت اجتماعی و مشاركت    بهداشت و درمان یکی از برنامه  سیستم شبکه

 های بهداشتی است های مهم مراقبت مندی و رضایتمندی مردم از جنبه میزان بهره.  مردمی میباشد

انی تبدیل شده و یکی از معیارهای باال بودن  رزیابی رضایت بیماران به موضوع مهمی در ارزشیابی خدمات بهداشتی و درما

 .كارایی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی است

توسط خانه مراقبت ارایه صحیح آن  و  اولیه  بهداشتی  قابلهای  نقش  بهداشت  ارتقای سطح سالمت مالحظههای  در  ای 

توسط ارایه شده  اولیه  بهداشتی  از خدمات  روستاییان  رضایت  دارد سنجش  عوامل خانه   روستاییان  بررسی  و  بهداشت  های 

دهنده خدمت و مدیریت محیط مراقبت    بهبود رضایت بیماران در حفظ رابطه وی با ارائه  .مختلف، هدف اصلی این پژوهش است

رضایت همچنین در رسیدن به نتیجه مؤثر است چرا كه بیماران راضی مشاركت بیشتری در روند   .ای دارد  اهمیت فزاینده

كننده قضاوت بیماران درباره كیفیت خدمات است و افزایش اهمیت حمایت    عالوه بر این، میزان رضایت منعکس .  درمان دارند

 .كننده در خدمات بهداشتی نیز یکی از عناصر جامعه آزاد است از مصرف

از نظر گیرندگان خدمت اسر ارائه آن،   هت كضایت از خدمات، شاخص مناسبی برای سنجش كیفیت خدمات و نحوه 

ا خدمت را با نیازها و انتظارات مشتریان امکان پذیر می سازد. رضایت سنجی در مدیریت سالمت عالوه بر تأمین  اال یق كتطبی

درمانی به دلیل اثر عوامل روانی و ذهنی بر سالمت موجب ارتقای سطح   رای ارتقای سطح خدمات بهداشتیاز بورد نیاطالعات م

دسترسی آسان و كم هزینه بیماران به مراكز ارائه خدمات درمانی از مزایای جوامع    .میشود  نیزمستقیم  فراد به طور غیرسالمت ا

اند    های زیادی كرده  توسعه یافته و یکی از اهداف اصالحات نظام سالمت است. كشورها برای دست یافتن به این جایگاه تالش

 .ه استو توجه به برنامه پزشک خانواده از جمله این اقدامات بود

اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، بخشی از فرایند اصالح نظام سالمت در ایران میباشد. اجرای   پزشک خانواده:

های رفت و آمد    آغاز شد و از اهداف این برنامه كاهش زمان دریافت خدمات، كاهش هزینه 1384این طرح از نیمه دوم سال  

 . رویی مصرفی و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی كشور درحوزه سالمت میباشدو خطرات ناشی از آن، كاهش اقالم دا

پزشک خانواده با نظام ارجاع پیوند مستقیم دارد و آنچه از نظام ارجاع برداشت میشود، محدودسازی مراجعه مستقیم به  

افز به  منجر  میتواند  خانواده  پزشک  اجرای طرح  است.  تخصصی  درمان  مراكز  و  متخصص  ایش دسترسی جمعیت  پزشکان 

 . روستایی به پزشکان عمومی شود و مراجعه آنان به پزشکان متخصص را نیز هدفمند سازد

 

 مختصري در باره روستاي شورگشت

 با  شهرستان  این  مرز  نزدیکی  در  و  كیلومتری جنوب غرب شهر فیروزه مركز شهرستان فیروزه  35روستای شورگشت در  

 . دارد قرار سبزوار شهرستان

( در استان خراسان رضوی قرار این روستا در دهستان طاغنکوه جنوبی از بخش طاغنکوه شهرستان تحت جلگه )فیروزه

 كیلومتر فاصله دارد.  24مركز بخش طاغنکوه حدود   گرفته است و تا شهر همت آباد

شهر    ،شهر گرماب   ، ، دستجرد، زروندآسفالت شده( به روستاهای شورورز  1387كه در سال  روستا از طریق جاده آسفالته )

 همت آباد و شهر نیشابور ارتباط دارد.

كالته های( بژگ و  پیش( در محل مزارع )  سال200حدود  )  قبل از اینکه اهالی قدیم شورگشت به مکان فعلی كوچ كنند

 اَزدوا( فعلی زندگی می كردند.آثاری از خانه های ویران اهالی در محل این مزارع وجود دارد.) استوا
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ثابت بودن و عدم افزایش میزان آب و زمین كشاورزی و نبودكار در محل با پدیده مهاجر فرستی رو به رو شده    ه بهبا توج

 است. 

خانوار در روستای شورگشت 324نفر در قالب  967معادل  1397ار شبکه بهداشت روستا جمعیت روستا در سال  بر اساس آم

 سکونت دارند جدول زیر روند تغیرات تعداد وبعد خانوار ها را درسال های مختلف اماری نشان میدهد 

 

 بعد خانوار  تعداد خانوار  تعداد جمعيت  سال

1355 1671 409 4 

1365 2175 524 4 

1375 1980 418 7/4 

1385 1214 335 6/3 

1390 1069 359 9/2 

1395 867 318 7/2 

1397 967 324 9/2 

 

 

 
نفر زن میباشد كه بر  485نفر مرد و482نفر جمعیت روستا 967از تعداد 1397بر اساس آمار شبکه ای بهداشت در سال 

 (1397)تركیب سنی وجنسی روستای شورگشت در سال  درصد محاسبه شده است99این اساس نسبت جنسی 

 سال  14-0جمعیت بین 3/18

 سال   64-15جمعیت  7/64

 سال وبیشتر 65جمعیت  0/17

روی داده است كه بیانگر تبعیت روستا  95-90طبق آمار بدست آمده كمترین نرخ رشد روستای شورگشت نیز در دهه  

نگی افزایش مهاجرت و فرهنگی حاكم بر كل كشوراست كه درآن عمدتا رونق فعالیت های فره ،  اقتصادی ،  از شرایط اجتماعی

 شرح
 جمع گروهاي سنی 

 درصد از کل 
 ساله وبیشتر65 15-64 0-14

485 
 1/50 88 319 78 زن 

 9/49 482 76 307 99 مرد

 100 967 164 626 177 جمع زن ومرد

  3/99 3/86 2/96 127 نسبت جنسی 

 سال

 درصدی جمعیت باسواد  سال 6جمعیت باالی 

كل  

 باسوادی

 جمعیت بی سواد
درصد كل  

 زن  مرد كل مرد زن  كل زن  مرد كل بی سوادی

1385 1140 500 640 777 369 408 68 363 131 232 32 

1390 985 418 567 626 287 339 5/63 351 125 226 6/35 

1395 793 370 423 550 299 251 3/69 243 71 172 5/29 
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نیروهای تحصیلکرده ورونق نسبی شهرها و همچنین خشکسالی های پی درپی كه باعث كاهش درامد روستاییان شده از دالیل  

 كاهش جمعیت روستا می باشد 

 نفر( 362)1397جمعیت شاغل روستای شورگشت در سال 

 1397نفر(12مهاجرت به داخل روستا )

 1397نفر(27مهاجرت به خارج)

 1397نفر(9لید )موا

 1397نفر(13مرگ ومیر )
 

 سال
 ساله10جمعیت

 بیشتر  و
 درصد

جمعیت   جمعیت فعال

 غیر فعال 

نرخ 

 فعالیت 

نرخ 

 اشتغال

نرخ 

 بیکاری

بار  

 بیکار شاغل  تکفل

1397 848 7/87 383 45 420 4/50 45 3/50 6/1 

 

 پيشينه تحقيق 
توسط سازمان جهانی بهداشت   1978های اولیه بهداشتی« در سال  و »مراقبت  1977برنامه »سالمت برای همه« در سال  

تدوین و ارائه گردید و تمام كشورهای این سازمان متعهد به اجرای آن گردیدند. ماحصل این دیدگاه با این حقیقت همراه بود  

های اقتصادی،  برد و تمامی بخشه بخش بهداشت به تنهایی كاری از پیش نمیكه برای حفظ و ارتقای سطح سالمت افراد جامع

بعد از آن   .های همسو در این راستا گام بردارند و مشاركت مردمی نیز مکمل آن استاجتماعی و فرهنگی باید با تدوین برنامه

  جهانی   بهداشت  سازمان  شرقی   دیترانهم   بخش   ابتدا   سالم   روستای   اصطالح.  شد  مطرح  سالم   روستای  – تفکراتی مثل شهر سالم  

سال    20(.در ایران تقریباً كمتر از  106:  1995)خوش چشم،    گردید   ارائه  مصر  كشور  در  آلکساندریا  هر   درش  1989  سال  در

است كه مفهوم »روستای سالم« در محافل علمی و برنامه ریزی و اغلب در كنار مطالعات شهری مطرح شده است )شیخی، 

 اند (. مطالعات گوناگون سالمت و ابعاد و عوامل مختلف بر آن را بررسی كرده8:1388

(، 2002توان به مطالعات )پینکینگتون،  اند، از این گروه میو عوامل موثر بر سالمت را بررسی كردهمطالعاتی كه فقط ابعاد  

( و  1995كروبیه. همکاران،  ) ،  (2002(، )كارلسون و نازرو،  2003(، )گالبورد و موریبا،  2003بونیزاتو،  (،) 2005)وانگ و لو،  

امل زیستی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی، عوامل فضایی، سن، جنس،  ( اشاره كرد كه عواملی چون عو1385)پانتام و دیگران، 

 اندخصوصیات قومی و نژادی را در سالمت موثر دانسته

و كال خدمات درمانی  از عملکرد برنامه پزشک خانواده    اهالی روستای شورگشتین مطالعه با هدف بررسی میزان رضایت  ا

اط قوت و ضعف مراكز مجری برنامه شناسایی و دالیل رضایت یا نارضایتی مردم  انجام پذیرفته است تا از این طریق نقدر روستا  

 .گرددمشخص 

 

   تحقيق  روش

  خدمات   از  روستا  اهالی  رضایت  میزان  سنجش  منظور  به  و  1399  درسال  كه  مصاحبه ای  و   ومقطعی  ای  مشاهده  بصورت

 پذیرفت  انجام روستا در  درمان و بهداشت

 

 داده ها و جمع آوري اطالعات 
سواالت شامل سنجش میزان رضایت از خدمات   .استفاده شد  مصاحبهآوری دادهها از    در این پژوهش به منظور جمع

 پزشک خانواده درروستا شامل:   درمانی و

 تا چه حد از میزان برخورد كاركنان رضایت دارید

 تا چه حد از ساعات حضور پزشک خانوده در مركز بهداشت رضایت دارید
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،  كودكان،  های مادران باردار  )مراقبت  هایی كه توسط كاركنان بهداشت انجام میشود تاچه میزان رضایت دارید  مراقبتاز  

 افراد دچار بیماری ضمینه ای( 

 تا چه حد از نحوه برخورد وپاسخگویی پزشک خانواده رضایت دارید. 

 تا چه میزان برای جلوگیری از اعتیاد كارشده است

 

 بدون پاسخ  ناراضی زن  مرد سوال

تا چه حد از میزان برخورد كاركنان رضایت 

 دارید
50% 65% 

 %5 %45 مرد

 0 %35 زن 

تا چه حد از ساعات حضور پزشک خانوده در  

 مركز بهداشت رضایت دارید 
20% 60% 

 0 %80 مرد

 %5 %35 زن 

 %80 بدون پاسخ  مراقبتهای مادران باردار وكودكان 
 . . مرد

 %5 %15 زن 

تا چه حد از نحوه برخورد وپاسخگویی پزشک  

 .خانواده رضایت دارید
70% 60% 

 0 %30 مرد

 %5 %35 زن 

تا چه میزان برای جلوگیری از اعتیاد كارشده  

 است 
5% 5% 

 %5 %90 مرد

 %5 %90 زن 

 

در تحقیق بعمل آمده از بین   سال  60تا 20مرد گروه سنی  40زن و 60نفرمصاحبه انجام شد 100از كل روستا با تقریبا 

درصدشان به سواالت پاسخ دادند و در كل رضایت  95نفر زن خانه دار وشاغل كه اكثر سطح تحصیالت زیر دیپلم داشتند    60

بارداری   به خانه بهداشت به جهت مراقبتهای  به مردها  آنها نسبت  از خدمات بهداشت در روستا نداشتندو مراجعه  چندانی 

هنگام ضرورت به خانه بهداشت مراجعه میکردند وبرنامه آموزشی مخصوصا برای    تر بود و اكثریت مردها فقط بهوكودكان بیش

نفر مرد كه اكثرا كشاورز وبیسواد بودن درصدمتوسطی از خدمات درمانی و پزشک    40اعتیاد به آنها ارائه نشده بود.واز بین  

   .رضایت داشتند خانواه
 

 دالیل نارضایتی آنها نيز به شرح زیربود: یکسري از 

خانوار جمعیت)شورورز(نیز از این 70و یکی از روستاهای اطراف تقریبا با    خانوار جمعیت دارد350روستایی كه بالغ بر  

خدمات استفاده میکنندباید یک دكتر بصورت شبانه روز ساكن باشد نه یک بهورز كه آن هم فقط در ساعات اداری خدمات 

رد.طبق بیانات اهالی دفترچه بیمه سالمتشان اول باید حتما مهرپزشک خانواده درج شود وارجاع داده شود به پزشک دهی دا

در دسترس نیست و در هفته فقط یک روز به روستا    متخصص كه این كار هم زمان بر هست وهم پزشک خانواده همیشه

اهالی ترجیح میدهند بصورت آزاد هزینه كنند ومراجعه كنند به مراجعه میکند و بخاطر شلوغی و تردد زیاد افراد خیلی از  

متخصصین.مشکل بعدی كه خیلی هم تاكید داشتن تزریق نکردن آمپولهایی كه متخصیصین تجویز میکنند وباید مرحله به 

اده در بهداشت روستا یا مجبورند در شهر بمانند تا دوره درمان تکمیل شود یا صبر كنند تا پزشک خانو  مرحله تزریق شود اكثرا

حضور پیدا كند یا اینکه مراجعه كنند به تزریقات غیر مجاز.یکسری ها هم كال از تزریق آمپول و تکمیل دوره درمان منصرف 

  . نزدیکترین درمانگاه به روستا درمانگاه روستای گرماب است كه آن هم فقط در ساعات اداری خدمت رسانی میکند  می شوند.

كیلومتر از روستا فاصله دارد یکسری از افراد از عملکرد 40شبانه روزی شهرستان فیروزه میباشد كه حدود  بعد از آن درمانگاه 

بهداشت در داخل روستا مثل جمع آوری زباله ها و دامداری های داخل روستا دپو كردن كودهای حیوانی در معابر روستا  

 ین را وظیفه بهداشت میدانستد بابت تذكر و بروخورد.جاری كردن ضایعات آب منزل به داخل كوچه شکایت داشتند وا
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 عواملی که اهالی رضایت داشتند نيز به شرح زیر بيان ميشود 

بازدید منظم  ،  مراقبت كودكان و تریق واكسنهای اطفال  مراقبت از مادران باردار وشیرده بصورت منظم توسط بهورز روستا،

بهداشت محیط مدرسه و دانش آموزان میزان تسلط بهورز در   داری آب سالم،تامین ونگه  ،  های تهیه وفروش مواد غذایی  مکان

 ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی و برخورد مناسب.

 

 نتيجه گيري وپيشنهادات 

 با توجه به نتایج تحقیق موارد زیر میتواند مورد توجه برنامه ریزان و مدیران مراكز بهداشت شهرستان نیشابور قرار گیرد 
مستقر كردن یک پزشک خانواده به صورت    ، جمعیت روستا وفاصله آن تا نزدیکترین مراكز درمانیتوجه به  -1

 دائمی

 آموزش بهورزان براساس نیازها وانتظارات مردم روستا انجام شود  -2

نیروی انتظامی در رابطه با مسائل و مشکالت .  جهاد سازندگی.  جلب حمایت بخشهای دیگر نظیر بخشداری ها-3

 بهداشت محیط روستا ،  مومیاماكن ع 

 با توجه به جمعیت تحت پوشش و شیوع بیماری كرونا افزایش كادر درمانی و عدم ارجاع بیماران به شهرستان   -4

 تاسیس خانه بهداشت و مستقر شدن بهورز به صورت دائم در روستای هم جوار)شورورز(  -5

 د با مراكز درمانی  وجود امکانات ووسایل درمانی بیشتر باتوجه به مسافت زیا-6

 وجود یک دستگاه آمبوالنس در درمانگاه گرماب نزدیکترین درمانگاه به روستا-7

با توجه به اینکه قشر جوان روستا چشمگیر است باید در دستور كار بهداشت برنامه هایی برای پیشگیری    -8

 درمان اعتیاد قرار بگیرد
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