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    چکیده:

  

نظام مراقبت سالمت در کشورهای مختلف با تأثیرپذیری از شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهت ارایه  هدف: و زمینه

شود. سالمت و های متفاوت سازماندهی میخدمات سالمت از قبیل: پیشگیری، درمان و بازتوانی به آحاد مردم به شکل

هدف بررسی رضایتمندی افراد مراجعه کننده به مراکز امنیت جز حقوق اولیه هر یک از افراد جامعه است. پژوهش حاضر با 

 بهداشتی درمانی روستایی انجام گردیده است.

تحلیلی بود که به منظور بررسی میزان رضایتمندی روستاییان شهرستان  -مطالعه حاضر از نوع توصیفی ها:روش و مواد

د ساخته دو بخشی بود که بخش اول شامل مشخصات داراب استان فارس انجام گردید. ابزار گردآوری اطالعات چک لیست خو

های مختلف بود. جهت تعیین نمونه گویه بررسی رضایتمندی از عملکرد پزشک خانواده در جنبه 022فردی و بخش دوم حاوی 

های آماری و آوری شده با استفاده از آزمونهای جمعای استفاده شد. دادهگیری خوشهای نمونهاز روش چند مرحله

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSSافزار ستنباطی و نرما

( 9/5[ میانگین )92 -93نفر مورد بررسی قرار گرفتند که اکثریت زن، متأهل و در محدوده سنی  ۱22در این مطالعه  نتایج:

درصد  23/99، «دزیا»درصد  22/02، « خیلی زیاد »درصد  24/3اند. میزان رضایت کل به طور میانگین سال] بوده 20/92

کدام از موارد بیشتر افراد رضایت حداکثری را بوده است. در هیچ« خیلی کم »درصد  02/00و « کم»درصد  ۱0/۱5، «متوسط»

 اند.از خدمات ابراز نکرده

ی برای افزایش مهارت پزشکان و پرسنل، برگزاری آموزش هایریزیتخصیص منابع و امکانات بیشتر، برنامه گیری:نتیجه

ی در سطح روستاها جهت آشنایی با اهداف برنامه پزشک خانواده، نظارت دقیق بر کیفیت خدمات پزشکان آموزش هایدوره

ها، سبب افزایش رضایتمندی عموم از این برنامه مهم ملی و فراهم کردن شرایط بیتوته پزشکان جهت در دسترس بودن آن

 خواهد شد .

 

 خانواده پزشک ،عملکرد ،رضایتمندی کلیدی: هایواژه

 

http://journal.fums.ac.ir/article-1-114-fa.pdf
http://journal.fums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://journal.fums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85+%DB%8C%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://journal.fums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%AC%D8%AA
http://journal.fums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://journal.fums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://journal.fums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://journal.fums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://journal.fums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87

