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استفاده از نتایج طرح به طور مستقیم كه بتوانند  هایيافراد یا گروهانتخاب لطفاً ضمن ) مخاطبان طرح پژوهشي. 1

 (بدهید ۵تا  8، به هر كدام از آنها وزن نمایند

 (ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان  

 (...پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ) کنندگان خدمات سالمترائها 

 غذا و دارو، معاونت بهداشتي و ...(سازماندانشگاه،  بیمارستان،)مدیران  گزاران نظام سالمتو سیاستدیرانم 

 (...كارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهیزات پزشکي و ) های تولیدیاران و بخشگذسرمایه 

 (مدیران خارج از نظام سالمتبهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، هاي مردم نهادسازمان )مثالً یر مخاطبیناس 

باشد؟  تواند از نظر اجتماعي، سیاسي و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتي داشتهمي.آیا این خبر 2

 دانمنمي   خیر   بله

 

 

 استخراج و نگارش پیام پژوهشي .3

 كلمه( 8۵)حداكثر  الف. عنوان پیام یا خبر
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 كلمه( 64 )حداكثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 
یکی ازاعضاي تیم سالمت دراین  .تحول درنظام سالمت باسه رویکردحفاظت مالی ازمردم، ایجاد عدالت و دسترسی به خدمات سالمت و نیز ارتقاي کیفیت خدمات اجراشد

اشتی توسط مراقبین سالمت و رویکرد چند پیشگی اما آیا با ارائه خدمات بهدکه وظیفه اراده خدمات برعهده اوست طرح کاردان یاکارشناس مراقبت سالمت خانواده است 

ی به درستی انجام می دهند یا نه جاي فرایند مراقبت از مادران همانند سابق بماند یا نه؟ و آیا اینکه مراقبین سالمت، دیگر فعالیتهاي مرتبط باخدمات را جهت همه ردههاي سن

 مراقبین سالمت مراکز جامع سالمت در نظر گرفته شد. این پژوهش با هدف تعیین چالشهاي ارائه خدمات .سوال است 

 

 بنویسید:زبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصي و به را به  پژوهشاصلي های پیامها و یافته ج.

  .باشدها بر عهده مجري طرح ميمسؤولیت صحت پیام .طرح ممکن است یک یا بیش از یک پیام داشته باشدتوجه: 

 كلمه( ۵4)حداكثر : 1پیام شماره 

 چالش ها به طور کل بیشتر توسط مراقبین سالمت احساس می شوند تا مدیران و کارشناسان حوزه ستادي. این بدان معناست که اگرچه کارشناسان ...

ه نظرات مراقبین، چالش هاي ستادي به مدیران خود پاسخگو و مدیران نیز به مسئولین در حوزه وزارتخانه جوابگو می باشند اما به دلیل اهمیت کمتر ب

 دکمتري را احساس می کنن

 كلمه( ۵4)حداكثر : 2پیام شماره 

سازمانی و اجرایی مطرح می نمایند و مدیران آن را در حیطه فردي و مرتبط با روحیات و عدم تطابق  -مدیریتی  مراقبین چالش ها را بیشتر در حیطه .

 مراقبین با نقش جدیدشان.

باید گفت که اگرچه تمرکز بر اجرا و به کار گیري این افراد به عنوان مراقب سالمت، موجب از بین رفتن جایگاه حرفه اي در این خصوص نیز  

 این در را انگیزگی بی و سرخوردگی نارضایتی، موجبات ایشان غیر به مربوطه وظایف سپردن و افراد این ایشان در تیم سالمت شده و اگر چه حذف نام

خدمت رسانی و ارتقاي سالمت زنان ومردان این مرز و  است سد بزرگی است که در مسیر تر کننده نگران مراقبین براي که آنچه اما است کرده فراهم طرح

 بوم ایجاد کرده که باعث سردرگمی و بی اعتمادي مراجعین شده است. 

 كلمه( 64)حداكثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

 انجام پژوهش حاضر درسایر دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور.  .

 بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط مراقبین سالمت، ازدیدگاه آنها، مدیران و کارشناسان مسئول مراکز بهداشتی درمانی.  

 نها. بررسی ارتباط چالشهاي ارائه خدمات توسط مراقبین سالمت با میزان استرس شغلی ادراک شده توسط آ -

 بررسی ارتباط چالشهاي ارائه خدمات توسط مراقبین سالمت با کیفیت خدمات ارائه شده توسط آنها. -

 از دیدگاه مراقبین سالمت.بررسی مقایسه اي کیفیت خدمات ارائه شده توسط مراقبین سالمت قبل و بعد از اجراي طرح تحول سالمت  -

 مورد را انتخاب كنید(بیش از یک توانید )ميکنید؟د ميهای انتقال پیام را پیشنهاد. کدامیك از روش

 براي معرفي نتایج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذيگروه مخاطب، تشکیل جلسه با   ☒



 

 
 
 
 

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☐

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☐

 ها و مجالت كثیراالنتشارپژوهش در روزنامه نتشار نتایجا  ☐

 سازمانيهاي درونها و بولتنانتشار نتایج در خبرنامه  ☐

 ها و سمینارهاي داخليارائه در كنفرانس  ☒

 ها و سمینارهاي خارجيارائه در كنفرانس  ☐

 هاهاي پژوهش به خبرنگاران و شركت در مصاحبهارائه یافته  ☐

 هاي هدفبراي گروهكامل گزارش خالصه یا ارسال   ☒

 كنندگان بالقوهسایت براي دسترسي استفادهقرار دادن خالصه یا گزارش كامل طرح بر روي وب  ☐

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبین تهیه راهنما، بروشور، كتابچه، و غیره  ☐

 )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غیره(سازي نتایج پژوهش انجام اقدامات الزم براي تجاري  ☐

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید(  ☐

 

 :. چكیده طرح تحقیقاتي4

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرای برنامه تحول سالمت را با سه رویکرد حفاظت مالی از  مقدمه: .

شروع کرده است.  3131مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سالمت و نیز ارتقای کیفیت خدمات از سال 

سه رویکرد فوق از اجزای  عنوان مراقب سالمت با سیاست چند پیشگی برای مراقبین سالمت به منظور تامین هر

این طرح به شمار می رود و البته اجرای دشوار آن مخالفین و موافقینی را در پی داشته است که می طلبد به صورت 

جامع و مبسوط بررسی گردد. این پژوهش با هدف تعیین چالش های ارائه خدمات توسط مراقبین سالمت، ازدیدگاه 

 باشد. می3131راکز بهداشتی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال آنها، مدیران وکارشناسان مسئول م

نفر از مدیران و کارشناسان مسئول  33تحلیلی،  با تعداد  -پژوهش حاضر در قالب طرح توصیفی مواد و روش ها:

وش شهر اصفهان و پزشک مسئول مراکز جامع سالمت به ر 2و  3از مرکز بهداشت استان، مراکز بهداشت 

نفر مراقب سالمت زن از مراکز جامع سالمت شهر اصفهان به شیوه آسان در نظر گرفته شد.  331سرشماری، و  

 –اجرایی و مدیریتی  حرفه ای، –ساخته در حیطه چالش های فردی  ابزار این پژوهش پرسش نامه های محقق

 SPSS-21افزارو آزمون تعقیبی و با نرم هداتآزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاها با سازمانی بود. تحلیل داده

 انجام شد. 

سازمانی و اجرایی  -ای، مدیریتیحرفه -های فردیاز دیدگاه مدیران، میانگین نمره چالشها نشان داد که یافتهنتایج: 

-حرفه -فردیهای در مراقبین، میانگین نمره چالشولی ( < P 50/5مراقبین سالمت با هم اختالف معنادار نداشت )

های (. میانگین نمره چالش> P 50/5سازمانی و اجرایی مراقبین سالمت با هم اختالف معنادار داشت )-ای، مدیریتی

های سازمانی و چالش -های مدیریتیای مراقب سالمت به طور معناداری کمتر از میانگین نمره چالشحرفه -فردی

های اجرایی اختالف معنادار سازمانی و چالش -های مدیریتیه چالش( اما بین میانگین نمر> P 553/5اجرایی بود )

سازمانی و همچنین  -ای، مدیریتیحرفه -های فردیمیانگین نمره چالشهمچنین (. = P 61/5وجود نداشت        )

 (.>50/5pاجرایی در مراقبین به طور معناداری بیشتر از مدیران بود )

و مراقبین چالش های متعددی را در برنامه مراقب سالمت مطرح می کنند  همانطور که مشخص است مدیرانبحث: 

 که البته از دیدگاه مراقبین چالش های مرتبط با حیطه اجرایی و مدیریتی بیش از فردی می باشد از آنجائیکه کلیه این 



 

 

 

 

 

بر نقش سیاستگزاران این  چالش ها    می تواند ارائه خدمات نا صحیح را به گیرندگان خدمت موجب گردد بنابراین

طرح در جهت رفع موانع و چالش های این نوع خدمات به منظور  فراهم نمودن رضایتمندی در مراقبین و یا 

 ایشان در رویارویی با چالش های مطروح شده تاکید می گردد. وانمندسازیت

ایگاه های سالمت، طرح تحول های ارائه خدمات، مراقب سالمت ،مراکز جامع سالمت، پچالش :.. ها:کلیدواژه

 سالمت.

........................................................................................................................................................................................ 
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 پژوهشي امضاء مجری طرح


