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Abstract
Objective(s): The maintenance of medical specialists in deprived areas is of great importance. This study aimed to identify a
retention model for medical specialists in deprived areas.
Methods: The was a descriptive study. Participants in the study included a sample of specialist physicians in less developed
provinces and disadvantaged areas in Iran. They were selected by random cluster sampling. The questionnaire was prepared
using theoretical foundations, upstream documents and interviews with experts, which included 8 indicators on the retention of
specialists in deprived areas. Structural equation and factor analysis were used to analyze the data in SPSS software version 25
and AMOS.
Results: In all 209 female specialists and 175 male specialists from 21 provinces and 37 cities were studied. The mean age of
study participants was 34.8 years. The average scores for job characteristics, payment system, welfare facilities, job facilities,
work environment, rules and regulations, personality traits and job motivation were equal to 4.20, 4.66, 4.38, 4.49, 4.69, 3.86,
4.15, 4.18, respectively. The results of confirmatory factor analysis of the components showed proper fit for the data. Also, the
effect of all factors on the retention of physicians in the regions was significant (P<0.05) and among these, job characteristics
had the greatest effect among other factors.
Conclusions: Three organizational, environmental and individual factors and 8 factors of job characteristics, job facilities, job
motivation, work environment, laws, welfare facilities, personality traits and payment system were effective in keeping
specialized physicians in deprived and less developed areas, respectively. The findings might help decision-makers and health
care authorities to improve the maintenance conditions and provide the required manpower in deprived areas.
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چكیده
مقدمه :نگهداشت پزشكان متخصص در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته دارای اهميت فراوانی است به گونه ای که اگر به نگهداشت آنان توجه نشود باعث
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عوامل مؤثر بر ماندگاری پزشکان متخصص در استان های کمتر توسعه یافته و مناطق محروم از دیدگاه آنان

ایجاد مشكالتی در سطح سالمت جامعه میگردد .هدف از انجام مطالعه حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر ماندگاری پزشكان متخصص در استتان هتای کمتتر
توسعه یافته و مناطق محروم بود.

یافتهها :در مطالعه حاضر  209نفر متخصص زن و  175نفر مرد از  21استان و  37شهر حضور داشتند .ميانگين سنی شرکت کننتدگان در مطالعته 34/8
بود .ميانگين عامل های ویژگی شغل ،ن ام پرداخت ،امكانات رفاهی ،امكانات شغلی ،محيط کاری ،قوانين و مقررات ،ویژگی شخصيتی و انگيتزش شتغلی بته
ترتيب برابر  4/18 ،4/15 ،3/86 ،4/69 ،4/49 ،4/38 ،4/66 ،4/20بود .نتایج تحليل عاملی تأیيدی مؤلفه ها برازش مناسب آن ها را نشان داد .همچنين تاثير
تمامی عوامل بر روی نگهداشت پزشكان در مناطق معنی دار بود ( )P<0/05و در این بين ویژگی شغل بيشترین تاثير را در بين سایر عوامل داشت.
نتیجهگیری :سه عامل سازمانی ،محيطی و فردی و  8عامل ویژگی شغل ،امكانات شغلی ،انگيزش شغلی ،محيط کاری ،قوانين ،امكانات رفاهی ،ویژگی های
شخصيتی و ن ام پرداخت به ترتيب در نگهداشت پزشكان متخصص در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته مؤثر بودند .بر این اساس ،متدیران تصتميگ گيتر
می توانند با توجه به عوامل شناسایی شده برنامهریزی مدونی ،به من ور بهیود شرایط نگهداشت و تأمين نيروی انسانی موردنياز در مناطق محتروم بته عمتل
آورند.
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مواد و روشها :مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصيفی-پيمایشی بود .شرکتکنندگان در مطالعه شامل  384نفر از پزشكان متخصص در استانهتای کمتتر
توسعه یافته و مناطق محروم بودند که به روش نمونهگيری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند .پرسشتنامه بتا استتفاده از میتانی ن تری ،استناد باودستتی و
مصاحیه با خیرگان تهيه شد که شامل  8شاخص در ماندگاری متخصصين در مناطق محروم بود .برای تجزیه و تحليل دادهها از روش معادوت ستاختاری و
تحليل عاملی در نرم افزار  SPSSنسخه  25و  AMOSاستفاده شد.

كلیدواژه :ماندگاری ،پزشكان متخصص ،مناطق محروم



نویسنده پاسخگو :زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گروه مدیریت
E-mail: mohammadi_managment@yahoo.com

572

] [ DOI: 10.52547/payesh.20.5.571

كداخالقIR.IAU.Z.REC.1399.004 :

سال بیستم ،شماره پنجم ،مهر ـ آبان 1400

احمد علی محمدی و

عوامل موثر بر ماندگاری پزشكان ...

] [ Downloaded from payeshjournal.ir on 2022-07-01

573

] [ DOR: 20.1001.1.16807626.1400.20.5.5.8

امروزه کمیود نيروی متخصص ،به معنای عدم توستعه ،فقتر ،فقتدان
برنامه ریزی ،عقالنيت و عقب ماندگی است .نيروی انستانی ،بتهویتژه
نيروی متخصص و متاهر در توستعه جامعته نقتتش اساستی را ایفتا
میکنند و فقدان و کمیود آن سیب اتتالف و رکتود سترمایه متادی
گردیده و توليد و بازتوليد رو به افول متیگتذارد [ .]1در بستياری از
کشورهای درحالتوسعه و توسعهنيافتته ،مشتكل نگهداشتت نيتروی
متخصص و خیره و عدم ممانعتت از مهتاجرت آنهتا بته کشتورهای
پيشرفته ،به یكی از معضلهای اساسی در راه گام برداشتن به سمت
توستتعه تیتتدیل شتتده استتت و ایتتران نيتتز بتته عنتتوان یتتك کشتتور
درحالتوسعه تا حد زیادی درگير این مسئله است [.]2
باید پذیرفت که نابرابری در دسترسی به ختدمات حتوزه سالمت در
کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه وجود دارد اما در کشتورهای
درحال توسعه ،این مسئله پررنگ تر است .در این کشتورها ،کيفيتت
زندگی مردم دستخوش نابرابریهای منطقهای ع يمی است کته در
بسياری موارد ،بهسرعت در حال افزایش است [ ]3و ایران نيز از این
قاعده مستثنی نيست .بطوریكه این کشور دارای مناطق روستتایی و
بيابانی زیادی است و مناطق دورافتاده با امكانات پایين بسياری دارد
که در برنامههای توسعهای توجهی زیادی به آنهتا نشتده استت .در
کنار این مناطق دورافتاده ،شهرهایی نيز وجود دارند که در قياس بتا
چند شهر کالن و توسعه یافته از بی امكاناتی ،فقر تجهيزات و نیود و
یا کمیود نيروی متخصتص رنتج متیبرنتد [ ]4و بته لحتاد داشتتن
مراقیتهای پزشكی و پزشك اغلتب در وضتعيتهتای بحرانتی قترار
دارند .از دویل مهگ این امتر ،عتدم قابليتت در نگهداشتت نيروهتای
متخصص در این مناطق است [.]5
نگهداشت یا ماندگاری منابع انسانی در یك تعریف جامع بته مفهتوم
جلوگيری از ترک خدمت و حفظ افراد در سازمان بوده کته در ایتن
زمينه سازمانها باید تدابير وزم را بهکارگيرند تتا بتا ایجتاد شترایط
مطلوب اشتغال برای کارکنان ،مانع انتقال آنان به سازمان های دیگر
شوند [ .]2نگهداشت متخصصان میتواند یك منیتع حيتاتی و مهتگ
مزیت رقابتی برای هر سازمان باشتد .مزایتایی ناشتی از حفتظ ایتن
افراد ،شامل توانایی شرکت برای رسيدن به اهداف راهیردی تجتاری
و دست یابی بته مزیتت رقتابتی بتا رقیتای کنتونی و قتدیمی استت.
همچنين نگهداشت کارکنان منجر به دستیتابی بته مزایتایی ماننتد
رضایت مراجعان ،خدمات بهتر ،هزینتههتای کمتتر ،کتاهش ميتزان
خسارت ،متراودات مثیتت ،افتزایش ستهگ بتازار ،افتزایش بتازدهی و

] [ DOI: 10.52547/payesh.20.5.571

کتتارایی متتیشتتود [ .]6نتتاتوانی در پرداختتت حقتتو متخصصتتان و
کمیودهای وسایل پزشتكی و ختدمات پزشتكی اساستی ،آن چيتزی
است که اغلب به عنوان نقص سيستگ متدیریت نگهداشتت و تتأمين
این متخصصان به آن اشاره متی شتود .در بطتن ایتن بحترانهتا ،دو
مسئله اساسی وجود دارد :یكی مدیریت نامناسب و دیگتری کمیتود
شدید متخصصان پزشكی [.]7
در راستای حل این مسائل توجه به منتاطق محتروم و برنامتهریتزی
جدی برای محروميتزدایی ،با پيروزی انقالب اسالمی در حد نستیتا
چشمگيری مدن ر بتوده و تتالش بترای رفتع مشتكالت مربتو بته
مناطق محروم و جتذب پزشتكان متخصتص در استتانهتای کمتتر
توسعه یافته و مناطق محروم از سياستهتای کلتی وزارت بهداشتت
است [ .]8همچنين از مسائلی که حول ترک خدمت ،توجه متدیران
زیادی را به خود معطوف کرده ،ایتن استت کته عمومتا پزشتكان بتا
مهارت و توانمندی باو که توانایی یافتن شغلهتای مناستب تتری را
دارند ،این مناطق را ترک میکنند و کسانی که شغل ختود را تترک
نمیکنند ،عموما توانایی یافتن شغل بهتر را ندارند [.]9
در این رابطه ،عیداللهی و همكتاران در مطالعته ای کته بته بررستی
عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداشت نيروی انسانی متخصص در استتان
ایالم می پرداخت گزارش کردند که بين ن تام ارزشتيابی اثتربخش،
خصوصيات مدیران و دادن اطالعات معتیر و مانتدگاری متخصصتان
رابطه مثیت و معنادار وجود دارد .بهگونهای که هرچته عوامتل فتو
افزایش یابد ،می توان شاهد ماندگاری بيشتر متخصصتان بتود [.]10
اوليایی منش و همكاران نيز در مطالعه ای بيان کردند ن ام ستالمت
کشور با اجرای برنامه حمایت از ماندگاری (نگهداشتت) پزشتكان در
مناطق محروم بهعنوان یكی از مهگتترین برنامتههتای تحتول ن تام
سالمت توانسته است دسترسی به خدمات تخصصی و فو تخصصی
در مناطق محروم را بيش از دو برابر افزایش دهد و تتأثير فتراوان در
کاهش پرداخت از جيب متردم داشتته باشتد ،ولتی چتالش کمیتود
پزشك متخصص ،کماکان وجود دارد [.]11
بنابراین با توجه به آنچه گذشت ،نگهداشتت نيروهتای متخصتص در
مناطق محروم ازجملته مهتگ تترین واتایف متدیران ستازمان هتای
سالمت محتور استت و کمیتود پزشتك متخصتص در ایتن منتاطق
مشكالت زیادی را برای مردم ایجاد کرده است .بطوریكه در برخی از
مناطق محروم کشتور نته تنهتا پزشتكان متخصتص بلكته پزشتكان
عمومی نيز در دسترس مردم نيستند .مسئلهای که مشكالت زیتادی
را به مردم این مناطق تحميل کرده است .تیعاتی ماننتد؛ بتاو رفتتن
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هزینه درمان ،تأخير در درمان ،سفرهای درمانی به شهرهای دیگتر و
حتی وخامت بيشتر یا مرگ بيماران ناشتی از ستردرگمی مستئوون
وزارت بهداشتتت در متتدیریت و نگهداشتتت نيروهتتای متخصتتص در
منتتاطق محتتروم کشتتور استت [ .]12در ایتتن بتتين گتتام اول و مهتتگ
شناسایی عوامل تأثيرگذار بر نگهداشت پزشكان متخصص در مناطق
محروم است و اینكه بتوان در گام بعدی بتا استتفاده از ایتن عوامتل
مدل مناسیی برای برنامه ریتزی متدیران ایتن حتوزه ارائته داد .لتذا
مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بتر مانتدگاری پزشتكان
متخصص در استان های کمتر توسعه یافته و مناطق محتروم انجتام
گرفت.
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این مطالعه یك مطالعه توصيفی-پيمایشی بود که در نيمه دوم سال
 1398انجام شد .در مطالعه حاضر پزشكان متخصص از  21استان و
 37شهر حضور داشتند (جتدول  .)1جامعته آمتاری شتامل تمتامی
پزشكان متخصص شاغل در این استان هتا و شتهرها بتود کته بنتابر
اعالم وزارت بهداشتت ،درمتان و آمتوزش پزشتكی در ستال ،1398
تعداد آن ها  4500نفتر بودنتد (وزارت بهداشتت ،درمتان و امتوزش
پزشكی .)1398 ،حجگ نمونه با استفاده از جدول مورگان  384نفتر
محاسیه شد و این تعداد با استفاده از روش نمونه گيتری خوشته ای
تصادفی وارد مطالعه شدند .روش کار به این صتورت بتود کته ابتتدا
مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بته عنتوان خوشته هتای نمونته
گيری در ن ر گرفتته شتد و ستاز از بتين خوشته هتا بته صتورت
تصادفی مناطق انتخاب شدند و در مناطق مورد ن ر نيز متخصصتان
شاغل به صورت در دسترس وارد مطالعه شدند .لينك پرسشتنامه از
طریق پيامك و یا شیكه های اجتماعی با همكاری کارشناسان تمتور
متخصصان معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان برای متخصصتان
شرکت کننده ارسال شد .ابزار مورداستفاده بترای گتردآوری دادههتا
پرسشنامه الكترونيكی بود که در بستر سامانه پرسالین و با استتفاده
از میانی ن ری ،اسناد باودستی و مشتارکت خیرگتان و کارشناستان
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مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بته عنتوان خوشته هتای نمونته
گيری در ن ر گرفتته شتد و ستاز از بتين خوشته هتا بته صتورت
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شرکت کننده ارسال شد .ابزار مورداستفاده بترای گتردآوری دادههتا
پرسشنامه الكترونيكی بود که در بستر سامانه پرسالین و با استتفاده
از میانی ن ری ،اسناد باودستی و مشتارکت خیرگتان و کارشناستان
ارشد حوزه منابع انسانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی و
متخصصان شاغل در مناطق محروم و طی مصاحیه هتای چهتره بته
چهره از نوع نيمه ساختارمند طراحی شد .این پرسشنامه سه عامتل
سازمانی ،محيطی و فردی را در  34سؤال و  8مؤلفته بررستی نمتود
که عوامل سازمانی شامل  4مؤلفته ویژگتی شتغل ،امكانتات شتغلی،
انگيزش شغلی ،محيط کاری ،عوامل محيطی شامل؛  2مؤلفه قوانين
و امكانات رفاهی و در نهایت عوامل فتردی شتامل  2مؤلفته ویژگتی
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های شخصيتی و ن ام پرداخت بود .برای تأیيد روایی پرسشتنامه ،از
روش روایی صوری استفاده شد .در این راستا پرسشتنامه در اختيتار
 10نفر از مدیران منابع انسانی وزارت بهداشت ،متخصصان با ستابقه
و نيز اساتيد آمار و پزشكی اجتماعی قرار گرفت و ن ترات آن هتا در
پرسشنامه اعمال شد .برای بررسی پایایی پرسشتنامه نيتز همستانی
درونی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونیاخ محاسیه شد کته
این مقدار  0/88به دست برآورد شد .برای تجزیه و تحليتل داده هتا
شاخص های آمار توصيفی و در بخش استنیاطی نيتز بترای آزمتون
فرضيات از آزمون های برازش مدل ،همیستگی و معادوت ساختاری
در نرم افزارهای  Amosو  SPSSنسخه  25استفاده شد .همچنين
برای دسته بندی نمرات تمامی سؤاوت هر خترده مقيتاس و مؤلفته
جمع و تقسيگ بر تعداد سؤاوت همان بختش شتد .در ایتن مطالعته
سعی شد مالح ات اخالقی ازجمله شتر امانتت و صتداقت ،جلتب
رضایت آگاهانته از شترکت کننتدگان و حفتظ محرمتانگی اطالعتات
هویتی شرکتکنندگان رعایت گردد و افراد مجاز بودند در هر یك از
مراحل انجام مطالعه بدون آسيب و زیان مطالعه را ترک کنند.
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شغل ،ن ام پرداخت ،امكانات رفاهی ،امكانات شغلی ،محتيط کتاری،
قوانين و مقررات ،ویژگی شخصيتی و انگيزش شغلی به ترتيب برابتر
در ادامه با هتدف بررستی متدل مفهتومی از روش بترآورد حتداکثر
درست نمایی ) (MLاستفاده شد .به من ور بررسی کيفيت متدل از
) ،(df/2شتتاخص ریشتته خطتتای مي تانگين مجتتذورات تقریی تی
) ،(RMSEAشاخص نيكویی بترازش ) ،(GFIشتاخص برازنتدگی
افزایشی) ، (IFIشاخص برازندگی تطیيقتی ) (CFIاستتفاده شتد.
پز از تایيد پيش فرض های مرتیط ،مدل پيشنهادی مورد تجزیه و
تحليتل قتترار گرفتتت،4/15 ،3/86 ،4/69 ،4/49 ،4/38 ،4/66 ،4/20
 4/18است .جدول  4مقادیر شاخص نيكویی برازش ،شاخص برازش
نرمدار ،شاخص برازش نسیی ،شاخص برازش نموی ،شاخص بترازش
تطیيقی برای مدل ارائه شده را نشتان متی دهتد .طیتق ایتن نتتایج
تحليل عاملی تأیيدی سازه هتای پرسشتنامه دارای بترازش مناستب
بوده و سازههای پرسشنامه به خوبی متغيرهای مربوطه را نشان متی
دهند .در نهایت جدول  5روابط بين متغيرهای متدل را نشتان متی
دهد ،طیق نتایج این جدول تاثير هریك از عوامل بر روی نگهداشت
پزشكان در مناطق معنتی دار استت ( .)P<0/05همچنتين ضترایب
مثیت عوامل نشان دهنده ارتیا و تاثير مثیتت و مستتقيگ بتر روی
نگه داشت پزشكان است .در همين رابطته ویژگتی شتغل بيشتترین
تاثير را در بين ستایر عوامتل داشتت و بته ترتيتب امكانتات شتغلی،
انگيزش شغلی ،محيط کاری ،قوانين ،امكانات رفتاهی ،ویژگتی هتای
شخصيتی و ن ام پرداخت دارای باوترین اولویت بودند.

جدول  :1استان ها و شهرهای مورد مطالعه (منبع :وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشكی)1398 ،
1

آذربایجان شرقی

2

آذربایجان غربی

اشنویه-چالدران

3
4

اردبيل
ایالم

بيله سوار
دره شهر-شيروان

5

بوشهر

دیلگ-گناوه

6

چهارمحال و بختياری

ارزل

7

خراسان جنوبی

بشرویه

8

خراسان رضوی

تاییاد-خواف

9

خوزستان

اندیكا-ایذه-شادگان

10

زنجان

ایجرود-ماهنشان

11

سيستان و بلوچستان

خاش-دلگان-زهك

12

فارس

خنج
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ارشد حوزه منابع انسانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی و
متخصصان شاغل در مناطق محروم و طی مصاحیه هتای چهتره بته
چهره از نوع نيمه ساختارمند طراحی شد .این پرسشنامه سه عامتل
سازمانی ،محيطی و فردی را در  34سؤال و  8مؤلفته بررستی نمتود
که عوامل سازمانی شامل  4مؤلفته ویژگتی شتغل ،امكانتات شتغلی،
انگيزش شغلی ،محيط کاری ،عوامل محيطی شامل؛  2مؤلفه قوانين
و امكانات رفاهی و در نهایت عوامل فتردی شتامل  2مؤلفته ویژگتی
های شخصيتی و ن ام پرداخت بود .برای تأیيد روایی پرسشتنامه ،از
روش روایی صوری استفاده شد .در این راستا پرسشتنامه در اختيتار
 10نفر از مدیران منابع انسانی وزارت بهداشت ،متخصصان با ستابقه
و نيز اساتيد آمار و پزشكی اجتماعی قرار گرفت و ن ترات آن هتا در
پرسشنامه اعمال شد .برای بررسی پایایی پرسشتنامه نيتز همستانی
درونی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونیاخ محاسیه شد کته
این مقدار  0/88به دست برآورد شد .برای تجزیه و تحليتل داده هتا
شاخص های آمار توصيفی و در بخش استنیاطی نيتز بترای آزمتون
فرضيات از آزمون های برازش مدل ،همیستگی و معادوت ساختاری
در نرم افزارهای  Amosو  SPSSنسخه  25استفاده شد .همچنين
برای دسته بندی نمرات تمامی سؤاوت هر خترده مقيتاس و مؤلفته
جمع و تقسيگ بر تعداد سؤاوت همان بختش شتد .در ایتن مطالعته
سعی شد مالح ات اخالقی ازجمله شتر امانتت و صتداقت ،جلتب
رضایت آگاهانته از شترکت کننتدگان و حفتظ محرمتانگی اطالعتات
هویتی شرکتکنندگان رعایت گردد و افراد مجاز بودند در هر یك از
مراحل انجام مطالعه بتدون آستيب و زیتان مطالعته را تترک کننتد.
همانگونه که جدول  3نشان می دهد؛ ميتانگين عامتلهتای ویژگتی
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13

کردستان

دهگالن-دیواندره

14

کرمان

ریكان-کهنوج

15
16
17
18

کرمانشاه
کهگلویه و بویراحمد
گلستان
مازندران

ثالث باباخانی
دنا
مراوه تاه
سوادکوه

19

هرمزگان

بشاگرد-جاسك

20

همدان

رزن-کیودرآهنگ

21

یزد

ابرکوه-خاتگ

جدول  :2اطالعات جمعیت شناختی پزشكان متخصص
209
175
384
9
200
113
33
29
384
301
36
25
15
7
384

54/4
45/6
100
2/3
52/1
29/4
8/6
7/6
100
78/4
9/4
6/5
3/9
1/8
100

زن
مرد
کل
کمتر از 30
بين  31تا  35سال
بين  36تا  40سال
بين  41الی 45
بيشتر از  45سال
کل
کمتر از  5سال
 6تا 10
 11تا 15
بين  16تا 20
بيشتر از 20
کل

جنسیت

سن

سابقه كار

جدول  :3شاخص های توصیفی متغیرها
مولفه

عوامل سازمانی

عوامل محيطی
عوامل فردی

مینیمم

ماكزیمم

میانگین

واریانس

چولگی

كشیدگی

1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5

4/20
4/66
4/38
4/49
4/69
3/86
4/15
4/18

0/68
0/42
0/63
0/61
0/54
0/85
0/9
0/67

-0/86
-0/94
-1/47
-1/58
-1/87
-0/69
-1/23
-1/44

0/86
1/08
0/48
0/62
1/27
0/41
1/32
0/25

ویژگی شغل
ن ام پراخت
امكانات رفاهی
امكانات شغلی
محيط کاری
قوانين
ویژگی شخصيتی
انگيزش شغلی
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جدول  :4شاخص های برازش مدل اندازه گیری
GFI
NFI
RFI
IFI
CFI

GFI>0.90
NFI>0.90
RFI>0.90
IFI>0.90
CFI>0.90

0/91
0/92
0/91
0/92
0/91
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عنوان شاخص

دامنه مورد قبول

مقدار بدست آمده

نتیجه
تأئيد مدل
تأئيد مدل
تأئيد مدل
تأئيد مدل
تأئيد مدل
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جدول  :5رابطه بین متغیرهای مدل
عوامل تاثیر گذار روی نگهداشت پزشكان

عوامل سازمانی

عوامل فردی

ویژگی شغل
ن ام پراخت
امكانات رفاهی
امكانات شغلی
محيط کاری
قوانين
ویژگی شخصيتی
انگيزش شغلی

0/52
0/13
0/20
0/34
0/29
0/26
0/15
0/31

0/000
0/012
0/000
0/003
0/020
0/000
0/005
0/000
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عوامل محيطی

مولفه

ضریب استاندارد

سطح معنی داری
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شكل  :1ضرایب استاندارد متغیرهای تحقیق در مدل اندازه گیری
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مسئ له اصلی مطالعته حاضتر شناستایی عوامتل متؤثر بتر مانتدگاری
پزشكان متخصص در مناطق محروم کشور بتود کته شتامل ابعتاد و
حوزه های مختلفی می شود که در این مطالعه سعی شد عواملی که
در حوزه مدیریت بهداشت و درمان کشور است ،بررسی گردد .نتایج
مطالعه نشان داد که؛ ویژگی شغل بيشتترین تتاثير را در بتين ستایر
عوامل دارد و بعد از آن به ترتيب امكانتات شتغلی ،انگيتزش شتغلی،
محيط کاری ،قوانين ،امكانات رفاهی ،ویژگی های شخصيتی و ن تام
پرداخت دارای بيشترین تأثير بودند .در سال های اخير شناستایی و
اجرای راه حل های مناسب برای رسيدگی به کمیود کارکنان بخش
سالمت و بهداشتت متورد توجته روزافتزون پژوهشتگران و سياستت
گذاران بوده است بته من تور پاستخگویی بته ایتن توجته روزافتزون
سازمان سالمت جهان برنامته ای بتا عنتوان افتزایش دسترستی بته
کارکنان سالمت و بهداشت در مناطق محروم و روستتایی بتا بهیتود
سياست های حفظ و نگهتداری تتدوین کترده استت [ .]13در ایتن
برنامه ليستی از عوامل مؤثر در بهیود جذب و حفظ کارکنان بختش
بهداشت و سالمت در مناطق محروم و روستایی ارایه شتد .از من تر
این سازمان عوامل مؤثر در چهتار دستته کلتی :آمتوزش و پترورش،
قوانين و مقررات ،مشو های مالی و پشتيیانی حرفه ای و شخصتی
قرار دارند [ .]11همچنتين در مطالعته نكتوئی مقتدم و همكتاران از
عواملی چون ضعف سيستگهتای ستالمت ،ضتعف عوامتل انستانی و
عوامل مربو به جامعه یاد شده است [ .]14در این مطالعه بهنتوعی
به عوامل سازمانی ،فردی و محيطی نيز اشاره شده است که با نتتایج
مطالعه حاضتر همستویی دارد .در مطالعته رستولی و همكتاران و در
طراحی و تیيين مدل حفتظ و نگهتداری کارکنتان برختی از عوامتل
مؤثر مانند توسعه مهارتها ،حقو و مزایا ،فرصت مشارکت ،حمایت
سازمانی و عتدالت گتزارش شتد [ .]15ميتر کمتالی و همكتاران در
مطالعه دیگری بهعنوان مالکهای جذب و نگهداشت منابع انستانی،
به دو عامل شایستتگی و توانتاییهتای شخصتی مستائل اعتقتادی و
اخالقی و دینی اشاره نمودنتد [ .]16در مطالعته فتدوی و همكتاران
چند عامل مشابه با عوامل گزارش شده در نتایج مطالعه حاضر مانند
هویت سازمانی (با معنی بتودن شتغل و استتقالل داشتتن) و تعهتد
ستازمانی (روحيته و اعتقتاد ختدمت بته متردم و دارا بتودن روحيتته
فداکاری و تعهد به کار) بهعنوان عوامل متؤثر بتر نگهداشتت نيتروی
انسانی ،اشاره شده است [ .]17عیداللهی و همكاران نيتز در بررستی
عوامل مؤثر بتر حفتظ و نگهداشتت نيروهتای انستانی متخصتص در
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دانشگاه علوم پزشكی ایالم ،به سه عامتل ،ن تام ارزشتيابی اثتربخش
(ترفيعات بر اساس شایستتگی) ،خصوصتيات متدیران (ویژگتیهتای
شخصيتی) و دادن اطالعتات معتیتر (دسترستی داشتتن بته دانتش
جدید) اشاره نمودند [ ]11کته در مطالعته حاضتر نيتز ایتن عوامتل
استخراج گردیدند .اما در مطالعه نيتز دو عامتل ،روحيته فتداکاری و
تعهد به کار در حوزه ویژگی های شخصيتی بتهعنتوان عامتل حفتظ
نگهداشت نيروی انسانی مورد تائيد قرار گرفت [ ،]18که در مطالعته
حاضر در بين عوامل دارای بيشترین تأثير قرار نداشتند .در مطالعات
خارجی مك گریل و همكاران در مطالعه ای بته جابجتایی پزشتكان
مراقیتهای اوليه روستایی در ایالت متحده آمریكا پرداختند و نشان
دادند که پزشكان  45ستاله و جتوانتتر در مقابتل پزشتكان 65-45
بيشتر قصد ترک مناطق روستایی و محروم را دارند .در مطالعته یتاد
شده وجود بيمارستان و تجهيتزات پزشتكی دیگتر عامتل مانتدگاری
پزشكان عنوان شد که در مطالعه حاضر نيز این عامل از عوامل مهتگ
در نگهداشت پزشكان متخصص عنوان شد [.]19
همچنين هاوری و همكاران درآمریكتای وتتين بته بررستی عوامتل
انگيزشی برای پزشكان متخصص پرداختند که به تعدادی از عوامتل
مشابه در مدل مطالعه مانند مربيان و تأثيرات اجتماعی و اقتصتادی
(ویژگیهای شخصتيتی) ،ختدمات بته بشتریت (اعتقتاد ختدمت بته
مردم) ،احترام و افتخار (بامعنی بودن و چالشبرانگيز بتودن شتغل)،
دانش (دسترسی داشتتن بته دانتش جدیتد) و انت تارات ختانوادگی
(فراهگ آوردن امكانات رفاهی و ورزشی مناسب برای خانواده آنهتا)
اشاره نمودند [ .]20در نهایتت متاریتن در نتتایج مطالعته ختود بته
تعدادی از عوامل فردی و محيطی و سازمانی موجود در متدل ن يتر
آموزش و توسعه (فراهگ آوردن فرصت مطالعاتی و بورس تحصتيلی)،
کار راهه شغلی (مشخص نمودن حيطه کاری) ،مشو ها و پاداشهتا
(سيستگ تشویق میتنی بر عملكرد) اشاره نمود که در برخی موارد با
نتتتایج مطالعتته حاضتتر همستتویی داشتتت [ .]21بنتتابراین بتته رغتتگ
سياستگذاری و پيگيری مستمر وزارت بهداشت و درمان و آمتوزش
پزشكی هنوز هگ ایتن حتوزه در حتل مشتكل نگهداشتت نيروهتای
متخصص در مناطق محروم با مشكل مواجه است کته متیتوانتد بته
دليل نادیده گرفتن برخی از عوامل مهگ باشد .مطالعه حاضتر نشتان
داد عوامل متعدد دیگری در این موضوع نقش دارد ،به همين دليتل
توصيه میشود مسئوون ذی ربط در تدوین دستورالعملهای اجرایی
و سياستگذاری به این عوامل شناسایی شده جدید در این تحقيتق،
توجه ویژه داشته باشند.
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احمد علی محمدی و

عوامل موثر بر ماندگاری پزشكان ...

احمد علی محمدی :دانشجو ،طراحی و اجرای مطالعه ،نوشتن مقاله
نیی اله محمدی :استاد راهنما ،نوشتن مقاله
ناصر حميدی :استاد مشاور ،نوشتن مقاله
هما درودی :استاد مشاور ،نوشتن مقاله
تشکر و قدردانی

این مقالته حاصتل بخشتی از رستاله بتا عنتوان ارائته متدلی بترای
نگهداشت پزشكان متخصص در استان های کمتتر توستعه یافتته در
منتتتاطق محتتتروم ،در مقطتتتع دکتتتترای تخصصت تی بتتته شتتتماره
 ،31/06/1398-13821210979004مصوب دانشگاه آزاد استالمی
واحتتد زنجتتان در ستتال  99استتت .نویستتندگان مقالتته از متتدیران،
کارشناسان ،پزشكان متخصتص وزارت بهداشتت ،درمتان و آمتوزش
پزشكی که در اجرای این مطالعه یاری نمودند ،نهایتت سااستگزاری
را دارند.
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در صورت توجه به یافتههای این مدل ،در عوامل سازمانی ،محيطتی
و فردی و تدوین قوانين و مقررات و دستورالعملهتا کته بستياری از
موارد آن ،نيازی به بودجه و هزینه نتدارد ماننتد ایجتاد بستتر بترای
مشارکت و تيمی کارکردن ،دادن اختيار و استقالل و هویت کاری به
آن ها فراهگ آوردن حمایت های حقوقی مناسب ،اجرای قانون عدالت
آموزشی و مشخص نمودن واتایف کتاری بترای جلتوگيری از عتدم
تداخل کاری بتين نيروهتای شتاغل در محتل ختدمت و استتفاده از
متخصصان بتا پيشتينه تولتد و زنتدگی در آن منتاطق ،مشتارکت و
همكاری بيشتر مسئوون محلی ،برقراری سيستگ تشویق میتنتی بتر
عملكرد و ایجاد روابط کاری محترمانه و صتميمانه و متوارد دیگتر)،
پزشتتكان متخصتتص در مانتتدگاری در ایتتن منتتاطق بتتا انگيتتزه و
عالقه مندی و توانمندی بيشتری ،فعاليت خواهند نمود و بستياری از
مشكالت موجود مرتفع خواهد گردید.
در پایان همانطور که مشاهده شد در این مطالعه به ابعاد کاملتتر و
جدیتتدتری بتترای تأثيرگتتذاری و نگهداشتتت نيروهتتای متخصتتص در
مناطق محروم ،به من ور رفع کمیود نيروی انسانی اشاره شد کته در
مطالعات دیگر کمتر به آن ها پرداخته شده بود؛ بنابراین با توجه بته
عوامل یتاد شتده ،بترای نگهداشتت و حفتظ پزشتكان متخصتص در
مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بایستتی امكانتات پزشتكی ایتن
مناطق در حد مناسیی باشد ،حقو پزشكها از لحاد مقدار و زمان
پرداخت به موقع صورت گيرد .همچنتين امكانتات زنتدگی مطلتوبی
برای پزشكان این مناطق فراهگ گردد و تشویقهتای متالی همچتون
حق ماندگاری برای این افراد درن ر گرفته شود و امكانات تحصتيلی
مطلوبی برای فرزندانشان مهيا گتردد .عتالوهبتراین جتا دارد کته بته
فراهگ نمودن امكانات رفاهی بترای پزشتكان هماننتد مستكن توجته
شود تا این افراد از لحاد امنيت و استكان ختود و ختانواده ،آستوده
خاطر باشند .از طرفی درآمد این پزشكان باید بتيش از درآمتد یتك
پزشك مشابه ،در مناطق شهری باشتد .همچنتين وجتود تجهيتزات
مناسب سختافزاری و نرمافزاری در بيمارستانهای مناطق محروم و
کمتر توسعه یافته ،پرداخت کارانه در زمان مناسب برای پزشكهای
این مناطق ،دور بودن پزشكهتای متاهتل از ختانواده ختود ،نتدادن
مجوز دایر کردن مطب و ایجاد امنيت کافی ،از جمله مواردی استت
که برای حفظ و بتاقی مانتدن پزشتكهتای متخصتص در منتاطق و
استان های کمتر توسعه یافته و محروم حائز اهميتت استت .بتدیهی
است در صورتی که بتوان ضریب ماندگاری پزشكان متخصتص را در
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مناطق محروم افزایش داد می تتوان اثترات مطلتوب آن را حتتی در
کوتاه مدت مشاهده کرد .افزایش سطح سالمت و رضایت مردم ایتن
مناطق ،ارائه خدمات درمانی بهتر به مردم ،کاهش ميتزان مهتاجرت
مردم به مناطق دیگتر ،عتدالت در دسترستی بته ختدمات پزشتكی،
کاهش هزینه مردم جهت امورات پزشكی ،کاهش ميزان مرگ و مير
در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ،جلوگيری از تعویق انتداختن
درمان ،کاهش هزینههای مردم ،ارتقای سالمت متردم ایتن منتاطق،
عدم تعویق درمان به دليل نیود پزشك ،کتاهش اعتزام بيمتاران بته
دليل نیود امكانات پزشكی و متخصص ،کاهش خطرات رفتت و آمتد
جهت امورات پزشكی ،افزایش سطح دسترسی به ختدمات درمتانی،
وجود کاهش ذهنيت منفتی بته منطقته بتهعنتوان مكتانی غيرقابتل
ستتكونت ،افتتزایش اشتتتغال و کتتارآفرینی در ای تن منتتاطق از جملتته
مواردی است که در نتيجه حفظ و نگهداشت پزشكان متخصتص در
مناطق کمتر توسعه یافته و محروم قابل دسترسی خواهد بود.
این مطالعه همچنين با محدودیت هایی همراه بود که می تتوان بته
جدیتتد بتتودن موضتتوع ،کمیتتود مقتتاوت و متتتون علمتتی ختتارجی و
دشواری دسترسی و تهيه آنها اشاره نمود .از نقا قوت مطالعه نيز،
کاربردی و قابل استفاده بودن موضوع برای تصميگ گيران مدیریتی و
سياستگذاران این حوزه است.
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