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راهنمای نویسندگان4

نويسندگان     راهنمـاي 
مجله علمي نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران نشريه رسمي اين سازمان و متعلق به جامعه پزشكي ايران است كه هدف از انتشار 
آن باال بردن سطح دانش پزشكان سراسر كشور و پژوهشگران وابسته به رشته پزشكي همچنین آشنا ساختن آنها با حاصل پژوهش 

و تحقیق و ساير تحوالت نوين علم پزشكي مي باشد. 
اين فصلنامه دربرگیرنده كلیه موضوعات علمی پژوهشی و تخصصی در زمینه علوم پزشكی برای مخاطبین خود يعنی جامعه بزرگ 
پزشكی و كلیه دست اندركاران امور سالمت كشور می باشد. مهم ترين اولويت اين نشريه انتشار پژوهش های مربوط به نظام سالمت و 
بهداشت كشور می باشد و هدف از انتشار آن آموزش و به روز رسانی اطالعات مخاطبین نسبت به وضعیت سالمتی، چالش ها و رفع 

مشكالت مربوط به بهداشت به ويژه با توجه به وضعیت بومی كشور می باشد.
اهتمام نسبت  اساس وضعیت سالمتی در كشور،  بر   Guidelines بیماری و درمان  راهنمای  تدوين  و  تهیه  به  راستا كمک  اين  در 
می باشد.  آن  ويژه  اهداف  از  سالمت  مهم  زمینه های  در  آموزش  و  دانش  توسعه  مشكالت  بررسی  پزشكی،  اخالق  پژوهش های  به 
اصیل                      تحقیقی  مقاالت  قالب های  در  محترم  نويسندگان  و  اساتید،  دانش پژوهان  مقاالت  دريافت  برای  را  خود  آمادگی  نشريه  اين 

Original article، مروری Review article، گزارش مورد Case report و نامه به سردبیر Letter to editor اعالم می دارد. 
امید است با مشاركت اساتید و پژوهشگران گرامی، اين فصلنامه بتواند جايگاه مهمی را در ارتقا سطح علمی و پژوهشی جامعه پزشكی 

فراهم نمايد. 

)كاماًلَ منطبق با هم و به طور سازمان يافته(، شامل: بخش هاي 
Find�( يافته ها   ،)Methods( روش كار   ،)Background(  زمینه

 3 بین  كلیدي  واژگان  )Conclusion(، ب-  نتیجه گیري   ،)ings
تا 5 عدد )فارسي و انگلیسي( ج- مقدمه د- روش كار ه - نتايج 
و- بحث ز- مراجع ح- تقدير و تشكر ط- ضمايم )شامل شكل ها، 

جداول و نمودارها(.
6- مقاالت گزارش موردي )Case Report( بايد تا سر حد امكان 
از نوادر پزشكي و يا عوارض بسیار كمیاب بیماري هاي شايع بوده 
و شامل قسمت هاي عنوان، چكیده، مقدمه، گزارش مورد، بحث، 

منابع و ضمائم مربوطه باشد.
و  كامل  بصیرت  با  بايد   )Review Article( مروري  مقاله   -7
زمینه  در  نويسنده  و  تهیه  منابع،  قبول  قابل  تعداد  به  مراجعه 

مربوطه صاحب نظر باشد.
8- مقاالت پس از داوري حداقل 2 نفر از متخصصین مورد تأيید 
هیأت تحريريه مجله و ويرايش نهايي آن، قابل چاپ خواهد بود. 
مقاله  ويرايش  يا  قبول، اصالح  رد،  تحريريه مجله در  9- هیأت 

آزاد است. 
10- مسؤولیت علمي و صحت مطالب مندرج در مقاالت به عهده 
نويسندگان آنان بوده و مجله هیچگونه مسؤولیتي در قبال آنها 

نخواهد داشت.
11- مجله از درج  ترجمه و نیز مقاالتي كه قباَل در مجالت يا 

نشريات ديگر چاپ شده اند معذور است.
12- مقاالت ارسالي عودت داده نمي شوند.

و حفظ  بیمار  ماندن  گمنام  پزشكي،  اخالق  رعايت  13- جهت 
اسرار بايد به عنوان يک اصل طبق كد حفاظت از آزمودني هاي 

انساني بر مبناي بیانیه هلسینكي مورد توجه قرار گیرد.

از اساتید، دانش پژوهان و نويسندگان محترم تقاضا دارد، مقاالت 
ارسالی خويش را جهت ارايه به مجله با توجه به نكات زير تنظیم 

و تدوين نمايند:
1- زبان مقاله فارسي است و بايد آيین نگارش زبان فارسي به 
طور كامل رعايت شود و از آوردن اصطالحات خارجي كه معادل 

دقیق و پذيرفته شده در زبان فارسي دارند خودداري شود. 
2- مقاله بايد روي يک طرف كاغذ سفید )A4( به صورت يک 
)فاصله سطر 1/2 سانتي متر( و حاشیه هر سمت 2/5  در میان 

سانتي متر تايپ گردد. 
نام  و  نام  گويا،  عنوان  بايد:  مقاله  )اول(  عنوان  صفحه  در   -3
)استاد،  دانشگاهي  عنوان  و  علمي  رتبه  نويسندگان،  خانوادگي 
استاديار، دانشیار، محقق و مربي(، نام مركز يا سازماني كه تحقیق 
در آن انجام شده، تاريخ ارسال و نشاني دقیق به همراه شماره تلفن 
تماس به فارسي و انگلیسي و هم چنین آدرس پست الكترونیک 
)E�mail( ذكر گردد. ذكر محل خدمت نويسندگان ضروری نیست.

 CD 4- الزم است مقاله ارسالي در سه نسخه تهیه و به همراه
)نرم افزار رايانه اي Word( آن به نشاني زير ارسال گردد: 

فرشی  خیابان  احمد،  آل  جالل  از  باالتر  شمالی،  كارگر  تهران، 
مقدم )شانزدهم(، پالک 119 كدپستی: 1439837953

صندوق پستی: 1599-11365 تلفن: 84138315،
فكس: 88331083 

jmciri@irmc.org, dr.daemi@irimc.org :پست الكترونیک
www.jmciri.ir :و سايت مجله

5- مقاله پژوهشي )Original Article( بايد قسمت هاي زير را به 
ترتیب دارا باشد: 

كلمه   250 در  حداكثر  انگلیسي  و  فارسي  مقاله  خالصه  الف- 
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5 راهنمای نویسندگان

از تأيید نهايي و چاپ مقاله، به همراه 3 جلد مجله،  14- پس 
3 نسخه مقاله هم به صورت Reprint براي نويسنده اول )رابط( 

ارسال مي گردد.
بايد به صورت اسكن شده و  ارسالي  15- عكس ها و شكل هاي 
با كیفیتي مطلوب و واضح باشند )جهت آنها نیز مشخص شود(. 
به ترتیب ارجاع در متن شماره گذاري و  16- مراجع بايد حتماَ 
نوشته  زير  ترتیب  به  و  »مراجع«  عنوان  تحت  مقاله  انتهای  در 
در متن  استفاده شده  مراجع  با  مراجع ذكر شده  )تعداد  شوند: 

بايد يكسان باشد(:

راهنماي نوشتن مراجع 

مقاالت: 
٭ نكته 1: توجه خاص به نقطه گذاري در نوشتن مراجع ضروري 

است. 
 Index در  آنچه  همانند  مجالت  عنوان  شود  دقت   :2 نكته  ٭ 
مجله  مثال  طور  به  گردد  ذكر  مي شود،  نمايه سازي   Medicos
 N Eng J Med به صورت New England Journal of Medicine

نوشته شود.
٭ نكته 3: در صورتي كه تعداد نويسندگان يک مقاله از 7 نفر 
 et al عبارت  از  آن  از  بعد  و  نوشته  را  نفر  نام سه  باشد،  بیشتر 
براي مقاالت خارجي و عبارت »و همكاران« براي مقاالت فارسي 

استفاده شود.
٭ نكته 4: در صورتي كه منبع فارسي است به انگلیسی برگردانده 
شده و نام نويسنده يا نويسندگان به طور كامل آورده شود و در 

انتها عبارت Persian اضافه شود.
٭ نكته 5: در قسمت شماره مجله، شماره اول جلد ).Vol( مجله 

است و شماره داخل پرانتز، شماره ).No( مجله است.
كلیه شماره هاي يک  6: در صورتي كه شماره صفحات  نكته  ٭ 
جلد )Volume( ممتد )به دنبال هم( باشد، مي توان از ذكر ماه و 

شماره ).No( صرف نظر كرد.

• مقاله فارسي: نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان نام. عنوان كامل 
مقاله. نام مجله. سال انتشار؛ شماره مجله: صفحه شروع و ختم مقاله. 

مثال: اعلمي هرندي زهرا. آنژيوگرافي رتین با ايندوسیانین سبز، 
پزشكي  نظام  علمي  مجله  آنژيوگرافی.  فلوئورسئین  با  مقايسه 
جمهوري اسالمي ايران. 1376؛ دوره پانزدهم شماره 1 : 8-12. 

نويسند گان حرف  يا  نويسنده  نام خانوادگي  • مقاله خارجي: 
اول نام نويسنده يا نويسندگان. عنوان كامل مقاله. نام كوتاه شده 
ختم  و  شروع  صفحه  شماره  مجله:  شماره  انتشار؛  سال  مجله  

مقاله.

مثال:
Vega KJ, Pina I, Kevesky B. Heart transplantation . Ann 
lntern Med  1996; 1124)11(: 980� 983.

كتاب ها:
٭ نكته 1: نوشتن شماره فصل ضرورتي ندارد.

٭ نكته 2: هنگام نوشتن منابع لزومي به ذكر عنوان نويسندگان 
مثاًل MD يا PhD نیست.

عنوان  نويسنده.  نام  نويسنده  خانوادگي  نام  فارسي:  كتاب   •
سال  ناشر.  نام  انتشار:  محل  يا  شهر  چاپ.  شماره  كتاب.  كامل 

انتشار: صفحه شروع و ختم مطلب. 
مثال: احمدي ناصر. نشانه شناسي بیماري هاي اطفال. چاپ دوم. 

تهران: انتشارات امید. 1371: 339-330.

• كتاب خارجي: نام خانوادگي نويسنده حرف اول نام نويسنده. 
نام ناشر.  انتشار:  عنوان كامل كتاب. شماره چاپ. شهر يا محل 

سال انتشار؛ صفحه شروع و ختم مطلب. مثال:  
 Avoili LV , Krane SM. Metabolic Bone Disease. 4 th ed.
 .New York: Academic Press . 1977; 307�310

فصل  عنوان  نويسندگان.  نام  خانوادگي  نام  كتاب:  از  • فصلي 
مربوطه. )در كتاب هاي انگلیسي به كار بردن عبارت »in:« و در 
كتاب هاي فارسي به كار بردن عبارت »در كتاب«(. نام خانوادگي 
كامل  عنوان  كتاب.  مؤلفین  يا  مؤلف  نام  اول  يا حروف  و حرف 
كتاب. شماره چاپ. شهر محل چاپ: نام ناشر؛ سال انتشار: صفحه 

شروع و ختم مطلب. مثال: 
 Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and  Stroke . In :
.Laregh JH, Brenner BM. Hypertension: Pathophysioloy
2 nd ed . New York: Raven Press; 1995: 465� 478.

يا مترجمین   نام خانوادگي مترجم  • كتاب هاي ترجمه شده: 
كتاب    مؤلف  خانوادگي  نام  كتاب.  كامل  نام  ترجمه:(  )در  نام. 
سال  ناشر،  نام  چاپ:  محل  چاپ.  شماره  مؤلف.  نام  اول  حرف 

انتشار؛ شماره صفحات.
اعرابي ماندانا، ريیس زاده فربد. در ترجمه: جنین شناسي النگمن. 
فرهنگي  مؤسسه  تهران:  اول.  چاپ  )مؤلف(.  دبیلو  سادلزتي 

انتشاراتي تیمورزاده، 1376؛ 75-80.
• فرهنگ لغات )Dictionary(: مثال:

 Ectasia. Dorland's illustrated medical dictionary. 27 th
.ed. Philadelphia: Saunders, 1988: 527
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راهنمای نویسندگان6

ساير منابع:
• سازمان به عنوان مؤلف و ناشر

Institute of Medicine )US(. Looking at the future of the 
Medicaid program. Washington: The Institute; 1992.

• مطالب كنفرانس
Kimura J, Sibasaki H, editors. Recent advances in clin�
ical neurophysiology. Proceedings of the International 
Congress of EMG and Clinical Neurophysiology. 1995 
Oct. 15�19, Kyoto, Japan.

• بيانيه كنفرانس
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protec�
tion privacy and security in medical informatics. In: Lum 
KC, Degoulet P, piemme TE, Rienhoff O, editors. MED�
INFO 92. Proceedings of the 7th world congress on Med�
ical Informations: 1992 Sep 6�10, Geneva, Switzerland. 
Amsterdam: North�Holland 1992: 1561�5.

• پايان نامه: نام خانوادگي نويسنده نام. عنوان كامل پايان نامه. 
شهر: نام دانشگاه، سال: صفحه.

مثال: 
Kaplan SJ. Post�hospital home health care: the elder�
ly access and utilization [dissertation]. St. Louis )Mo(: 
Washington Unive; 1995.

در  گواتر  اندازه  كاهش  در  يددار  نمک  تأثیر  جواد.  احمدي  
تحقیقات  انستیتو  تهران،  ارشد.  كارشناسي  نامه  پايان  شهريار. 

تغذيه: دانشگاه علوم پزشكي شهیدبهشتي، 1377: 20-25.

• مطالب الكترونيك: نام خانوادگي نويسنده نام. نام مقاله. نام 
ژورنال. سال انتشار، ماه: شماره مقاله. نام سايت اينترنتي.

الف( مقاله ژورنال كه در نسخه الكترونیک باشد.
 Morse SS. Factors in emergence of infectious diseases.
Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan�Mar; 1 )1(: 95�
71. Available from: URL: http:/www.cdc.Gov/ncidod/

.EID/eid.Htm
ب( منوگراف كه در نسخه الكترونیک باشد.

 CDI, clilnical dermatology illustrated [monograph on
CD�ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multime�
 dia Group, producers, 2 nd ed. Version 2.0 San Diego:

.CMEA; 1995

• مقاله منتشر نشده: 
Leshner J. Molecular mechanisms of cocaine addiction. 
N Engl J Med. In press 1996.

محمدي حسن، احمدي جواد. عوارض ناشي از مصرف كینیدين 
در 300 بیمار قلبي، مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري 

اسالمي ايران، زير چاپ 1378.

راهنماي تنظيم جدول و نمودار
بايستي تعريف دقیق داشته  نكته 1: رديف ها و ستون هاي جداول  ٭ 

باشند.
آورده  بايستي در صفحات جداگانه  اشكال  و  نكته 2: همه جداول  ٭ 

شوند.

الف( جدول
- زماني كه با آوردن چند جمله در متن مي توان داده ها را خالصه كرد 
يا هنگامي كه روابط میان داده ها و توالي زماني مي تواند به روشني در 

متن بیان شود، حتي االمكان از جداول استفاده نكنید.
- داد ها بايد به نحوي مرتب شوند كه عناصر شبیه به هم )به خصوص 

اعداد( به صورت عمودي خوانده شوند نه به صورت افقي.
- عنوان جدول بايد كوتاه باشد و به دو عبارت يا جمله تقسیم نشود.

- عنوان جدول بايد راست چین باشد )وسط چین يا چپ چین نباشد(.
- عنوان جدول نبايد از عرض جدول بیشتر باشد در غیر اين صورت 

بايد در دو سطر يا بیشتر تنظیم شود.
باشد، شماره گذاري  يا عكس فقط يک عدد  نمودار  - هر گاه جدول، 

نشود.
- اعداد و توضیحات جدول حتي االمكان بايد فارسي نوشته شوند.

ب( نمودارها و اشكال
خوانندگان  براي  كه  كرد  استفاده  نمودار  يا  تصوير  از  زماني  بايد   -

استفاده واقعي داشته باشد.
- در انتخاب جدول يا نمودار، اگر داده ها جهت و گرايش مشخصي را 
نشان مي دهند، از نمودار استفاده كنید. در صورت غیرجهت دار بودن 

ارقام، از جدول استفاده كنید.
- اعداد و نوشته هاي محورها تا حد امكان به فارسي نوشته شوند.

- نمودارها سیاه و سفید باشند و از ارسال نمودارهاي رنگي و سه بعدي 
خودداري شود.

اصل  و  سفید  و  سیاه  بايد  ارسالي  شكل هاي  و  عكس ها   -
)فتوگرافي( بوده و به صورت فتوكپي و سه بعدي نباشند )جهت 

آنها نیز مشخص شود(.
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7  مجله علمی - پژوهشی سازمان نظام پزشکی

فـر2، محمـد  کیـوان کرمـی  میرسـعید عطارچـی1، 
سـیدمهدی4* سـیدمحمد  بابایـی3، 

پزشـکی،  دانشـکده   ، قانونـی  پزشـکی  گـروه   1

ایـران رشـت،  گیـان،  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 

2 متخصـص طـب کار، بهداشـت و درمـان صنعـت 

نفـت، تهـران، ایـران

کار  طـب  تخصصـی  مرکـز  کار،  طـب  متخصـص   3

ایـران تهـران،  بابایـی،  دکتـر 

تنفسـی،  مزمـن  بیماری هـای  تحقیقـات  مرکـز   4

پژوهشـکده سـل و بیماری هـای ریـوی، دانشـگاه 
علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی، تهـران، ایـران

نیـاوران،  تهـران،  مسـئول:  نویسـنده  نشـانی   *
دارآبـاد ، پژوهشـکده سـل و بیمـاری هـای ریـوی 

بیمارسـتان دکتـر مسـیح دانشـوری

تلفن: 27122241 - 021

mseyedmehdi@sbmu.ac.ir :نشانی الکترونیک

دوره 36 - شماره 1 - بهار 1397: 7-11

مقـاله مروری 

نحوه تخمین میزان مشارکت شغل در ايجاد بیماری و وضعیت 
موجود در ايران 

چكيده
در حیطه سالمت شغلی تخمین میزان مشاركت عوامل خطر شغلی در ايجاد بیماری از اهمیت 
ويژه ايی برخوردار می باشد. جهت بررسی شكايات شاغلین مبنی بر شغلی بودن بیماری در 
سیستم های قانونی و قضايی بخصوص در كمیسیون های پزشكی قانونی و در پاسخ به استعالم 
سازمانهای بیمه گر و مراجع مختلف ديگر، تعیین میزان مشاركت عوامل خطر شغلی برای 
ايجاد بیماری در حضور عوامل خطر متعدد غیرشغلی ضروری می باشد. در ايران روش مدونی 
برای تعیین میزان مشاركت شغل در ايجاد بیماری وجود ندارد و بنظر می رسد يک خالء 
علمی و اجرايی در زمینه نحوه تعیین مشاركت شغل در ايجاد بیماری وجود داشته باشد. در 
اين مقاله يک روش اپیدمیولوژيک كه جهت تخمین میزان مشاركت عوامل خطر متعدد برای 
ايجاد بیماری كاربرد دارد، معرفی می گردد تا شايد پیش درآمدی برای تدوين مستندات علمی 

با رويكرد واحد در اين زمینه را در كشور به همراه داشته باشد.
واژگان كليدی: بیماری شغلی، مواجهه شغلی، عامل خطر، مشاركت شغل.
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  مجله علمی - پژوهشی سازمان نظام پزشکی
بهــــــــار 1397 دوره 36 - شمـــاره 1 -  8

میرسعید عطارچی و همکاران

مقدمه
در هر كشوری پیشگیری و مديريت درمان بیماری های شغلی 
منجر به ارتقاء سالمت شاغلین آن جامعه می گردد. تشخیص 
بیماری های شغلی در راستای نیل به هدف فوق از اهمیت ويژه 
عالوه  شغلی  های  بیماری  تشخیص  باشد.  می  برخوردار  ای 
براينكه در مديريت درمان بیمار تاثیر گذار می باشد، برای واجد 
شرايط شناختن شاغل جهت دريافت غرامت شغلی نیز الزامی 

می باشد. 
تخمین میزان مشاركت شغل در ايجاد بیماری يک چالش مهم 
برای پزشكان در پاسخ به سوال سیستم های قضايی و قانونی 
محسوب می گردد. بويژه زمانی كه يک شاغل، متقاضی دريافت 
غرامت می باشد، تعیین درصد میزان مشاركت شغل در رخداد 
از  با اهمیت محسوب می گردد. در خیلی  بیماری يک مقوله 
موارد قضايی سوال قاضی اين است كه درصد مشاركت شغل 
برای كارگر چه مقدار است. بطورمثال  بیماری پیش آمده  در 
درصد مشاركت شغل در كارگری كه دچاركانسر ريه شده و با 
آزبست نیز مواجهه شغلی داشته و همچنین سیگاری می باشد، 

چه میزان است؟
طبعاً میزان مشاركت تعیین شده هر چقدر كه بیشتر باشد میزان 
قوانین  براساس  البته  بود.  بیشتر خواهد  غرامت پرداخت شده 
غرامت،  میزان  با  مشاركت  میزان  ارتباط  تواند  می  كشور  هر 
متفاوت باشد. بطوريكه در بعضی از كشورها در سیستم قضايی 
و قانونی اگر میزان مشاركت شغل بیش از 50% باشد بیماری 
شغلی محسوب شده و آن بیماری واجد شرايط پرداخت غرامت 
محسوب می گردد )1(. در كشور ما براساس میزان مشاركت 
شغل كه می تواند از صفر تا تا صد درصد باشد، میزان غرامت 

تعیین می گردد.
در كشور ايران، عمده خدمات مربوط به طب كار و بیماريهاي 
شغلي توسط دو نهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
و وزارت رفاه و تامین اجتماعي انجام مي گیرد. دانشگاه هاي 
علوم پزشكي كشور زير نظر وزارت بهداشت و سازمان تامین 
اجتماعي نیز زير نظر وزارت رفاه به اين امور رسیدگي میكنند. 
اقدامات درماني برعهده وزارت بهداشت و  معاينات كارگران و 
پرداخت غرامت و تعیین میزان از كار افتادگي بر عهده سازمان 
تامین اجتماعي مي باشد.پرداخت غرامت در كشور ما در صورت 
شكايت كارگر و با رای مراجع قضايی توسط كارفرما صورت می 
گیرد. البته برخی از سازمان های بیمه گر نظیر سازمان تامین 
اجتماعی بر اساس قانون تامین اجتماعی نوعی هزينه ی جبرانی 

برای افراد دچار نقص عضو پرداخت می نمايند.
البته در زمینه پرداخت غرامت شغلی سازمان پزشكی قانونی 

بودن  شغلی  درصد  میزان  تعیین  مسئولیت  نیز  ايران  كشور 
بیماران شاغل را در صورت شكايت كارگر از كارفرما بعهده می 

گیرد.
قابل ذكر می باشد كه بعضی از سازمان ها و صنايع بزرگ مانند 
صنعت نفت و كارخانه خودروسازی ايران خودرو برای جمعیت 
شاغلین تحت پوشش خود دستورالعمل های مختص خود را 
در زمینه نحوه تشخیص بیماری های شغلی و پرداخت غرامت 
شغلی دارند. بطور كلی بنظر می رسد وجود خال قانونی و نبود 
روش علمی كامال دقیق و عدم وحدت رويه از مشكالت اصلی 
در زمینه نحوه تخمین میزان مشاركت شغل در ايجاد بیماری 

می باشد.
در علم اپیدمیولوژی درصد مشاركت عوامل خطر در ايجاد يک 
تعیین   )Attributable Fraction( منتسب  كسر  توسط  بیماری 
فرد ممكن  اين روش در يک  از  استفاده  البته    .)2( می گردد 
است باعث تخمین میزان تجمعی بیش از 100% عوامل خطر 
اپیدمیولوژيک جهت  از روش های  استفاده   .)2( علیتی گردد 
تخمین میزان  مشاركت عوامل خطر در غیاب الگوی بیولوژيک 
يک روش كامل و دقیق نخواهد بود. بديهی است مدل بیولوژيک 
جهت تخمین میزان مشاركت عوامل خطر يک بیماری نسبت 
به روش اپیدمولوژيک در ارجحیت بوده  و در ضمن در خیلی 
روش  بكارگیری  نیاز  پیش  بیولوژيک  مدل  شناخت  موارد  از 

اپیدمیولوژيک محسوب  می گردد )3-5(.
تعیین  برای  اپیدمیولوژيک  مدل  يک  معرفی  به  مقاله  اين  در 
میزان تخصیص عوامل خطر شغلی برای ايجاد يک بیماری كه 

دارای عوامل خطر متعدد می باشد، پرداخته شده است.

معرفی روش

مفاهيم
Relative Risk (RR)

RR نشان دهنده ريسک بیماری در گروه مواجهه يافته نسبت به 
ريسک بیماری در گروه غیر مواجهه می باشد)3(.

Rate Fraction (RF)

Greenland از اصطالح RF به معنی نسبت میزان بروز افزايش 
يافته بیماری در گروه مواجهه يافته كه نشان دهنده نسبتی از 
میزان بروز بیماری است كه در گروه غیر مواجهه ديده نمی شود، 
برای تخمین جز منتسب هر عامل خطر استفاده می نمايد )1(.

گروه  در  كه  است  بیماری  از  كسری  يا  قسمتی   RF واقع  در 
وجود  خطر  عوامل  با  مواجهه  اگر  كه  شود  می  ديده  مواجهه 
Attributable Frac� اغلب به عبارت RF  نداشت اتفاق نمی افتاد.
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نحوه تخمین میزان مشارکت شغل در ایجاد بیماری و وضعیت موجود در ایران 

برای  كه   Attributable Fraction شاخص  است.  مصطلح   tion
زير  معادله  از  دارد  كاربرد  عامل خطر  هر  تخمین جزمنتسب 

محاسبه می شود )6(.
Attributable Fraction = 

1RR
RR
−

روش محاسبه
يک بیماری كه دارای دو عامل خطر A و B می باشد در جمعیت 
مواجهه يافته با عامل خطر )A(، ريسک بیماری 2 برابر ريسک 
بیماری در مقايسه با جمعیتی است كه با هیچكدام از دو عامل 
خطر فوق مواجهه ندارند )RR=2 و بنابراين RF=%50 خواهد 
 ،)B( عامل خطر  با  يافته  مواجهه  در جمعیت  همچنین  بود(. 
ريسک بیماری 3 برابر ريسک بیماری در مقايسه با جمعیتی 
ندارند  مواجهه  فوق  خطر  عامل  دو  از  هیچكدام  با  كه  است 

)RR=3 و بنابراين RF=66/6% خواهد بود(.
در اين مثال ، از روش ضربی )Multiplicative( برای تعیین اثر 
متقابل دو عامل خطر A و B استفاده شده است. در واقع در 
جمعیت مواجهه يافته با عوامل خطر A و B، ريسک بیماری 6 
برابر ريسک بیماری در مقايسه با جمعیتی است كه با هیچكدام 
بنابراين  و   RR=6( ندارند  مواجهه   B و   A خطر  عامل  دو  از 

RF=%83/3 خواهد بود(.
به عبارت ديگر در جمعیتی كه واجد عامل خطر A هستند و فاقد 
عامل خطر B، اگر مواجهه با عامل خطر A وجود نداشت، %50 
موارد بیماری در طی دوره زمانی مطالعه رخ نمی داد. همچنین 
در جمعیتی كه واجد عامل خطر B هستند و فاقد عامل خطر 
با عامل خطر B وجود نداشت، 66/6% موارد  اگر مواجهه   ،A
بیماری در طی دوره زمانی مطالعه رخ نمی داد. در نهايت در 
جمعیتی كه هر دو عامل خطر وجود دارند اگر اين عوامل خطر 
وجود نداشتند در طی دوره زمانی مطالعه 83/3% موارد بیماری 

رخ نمی داد )2(.
 B گروه RF برابر 50% و A گروه RF در مورد مثال ذكر شده
برابر 66/6% بوده و مجموع RF دو گروه بیشتر از RF گروهی 
است كه واجد عوامل خطر A و B هستند )RF=%83/3( و حتی 
بیش از 100% است. بعبارتی در اين مثال نمی توان تخصیص 
از نسبت مشاركت برای هر عامل خطر را مشخص و  درستی 
تعیین نمود. برای رفع اين مشكل از فرمول زير استفاده می گردد.

تخصیص مشاركت هرعامل خطر برابر خواهد بود با )2(:
) 1(

) 1(
i

i
i

RR RF
RR

−
×

−∑  Combined

بنابراين در مثال فوق میزان مشاركت عوامل خطر A و B برای 
بیماری برابر خواهند بود با:

)A(: )2 1( 83 / 3% 27 / 8
)2 1( )3 1(

RF −
= × =

− + −

)B(:  )3 1( 83 / 3% 55 / 5
)2 1( )3 1(

RF −
= × =

− + −
 

و  به مشاركت عوامل خطر زمینه ای  بیماری  و 16/7% علت 
عوامل خطر ناشناخته تخصیص می يابد.

مثال عينی
در اين مثال نقش مواجهه با آزبست در ايجاد سرطان ريه در 
يک عايق كار بحث می شود. دو فاكتور اصلی خطر سرطان ريه 
در اين مورد عبارتنداز : سیگار كشیدن و مواجهه با آزبست و 
RR )ريسک نسبی( اين دو ريسک فاكتور به ترتیب عبارتند از 
10/3 و 3/6 و ريسک نسبی )RR( تركیب اين دو معادل 14/4 
میباشد)7(. بر اساس وجود هر يک از دو ريسک فاكتور، میزان 
كار  عايق  يک  در  آزبست  برای  شده  گرفته  نظر  در  مشاركت 
سیگاری و يک عايق كار غیر سیگاری به ترتیب برابر با 20/3 % 
و 72 % میباشد. بر اساس توضیح داده شده در قسمت مقدمه 
دربسیاری از كشورها سرطان ريه ايجاد شده توسط آزبست در 
يک كارگر سیگاری با اين شرايط مشمول دريافت غرامت درنظر 
متفاوت  موضوع  اين  ما  كشور  در  اگرچه  شد،  نخواهد  گرفته 

میباشد.

بحث
در اين مقاله يک روش  نسبتاً ساده تخمین میزان تخصیص يا 
مشاركت عوامل خطر مختلف را در ايجاد يک بیماری معرفی 
نموديم. در ابتدای بحث الزم میدانیم دوباره به مقوله ايی كه در 
مقدمه به آن اشاره كرده بوديم، بپردازيم. بايد توجه داشت بدون 
ارتباط علیتی را به راحتی نمی توان  شناخت مدل بیولوژيک 
تعیین نمود. برای بررسی دقیق رابطه علیتی  و احتمال اينكه 
يک عامل خطر می تواند علت يک بیماری باشد شناخت مدل 
بیولوژيک غیرقابل اجتناب می باشد. تنها اكتفاء به مدل های 
اپیدمیولوژيک  بدون اطالعات كافی از مدل های بیولوژيک يک 
بیماری مثل منحنی دوز- پاسخ و اثر میزان، شدت و مدت زمان 
مواجهه  برای تعیین ارتباط علیتی ناكافی و نامناسب بوده و به 
درستی نمی توان رابطه علیتی را تجزيه و تحلیل كرد )3-5(. 
حتی با وجود اطالعات اپیدمیولوژيک يكسان، در صورت مدل 
های بیولوژيک مختلف برای يک بیماری، تفاوت در مورد میزان 
احتمال رابطه علیتی بوجود می آيد. محققین تاكید دارند كه در 
صورت عدم اطالع از مدل بیولوژيک يک بیماری بهتر است بجای 
اصطالح  "Probability of Causation" از اصطالحات توصیفی   

" Assigned Share" يا "Rate Fraction" استفاده گردد )3-5(.
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بطور كلی مدل هايی كه عوامل خطر متعدد را برای محاسبه 
وجود  به  وابسته  كنند،  می  تركیب  جامعه  منتسب  ريسک 
اطالعات جامع و بسیط هستند كه از يک مطالعه كه همه عوامل 
خطر را لحاظ نموده باشند، استفاده نمايند )8 و 4(. البته در 
خیلی از موارد دسترسی به چنین مطالعاتی بسیار مشكل و شايد 
چنین مطالعاتی در عرصه سالمت شغلی كمیاب باشند. طبعاً 
برای استخراج مقدار RR برای هر عامل خطر علیتی بهتر است 
متاآنالیز  مقاالت  ارجحیت  با  مروری  سیستماتیک  مقاالت  به 
رجوع نموده و منطقی است كه در محاسبات از میانگین مقدار 

RR محاسبه شده در مقاالت متاآنالیز استفاده شود.

روش ارائه شده در اين مقاله دارای مزيتهای می باشد: اوالً در 
اين روش می توان میزان  RR را برای عوامل خطر از مطالعات 
متعدد و جداگانه استخراج نمود. همچنین در اين روش، روش 
محاسبه برای شرايطی كه ريسک منتسب تركیبی اثر افزايشی 
)Additive( يا ضربی )Multiplicative( دارند، قابلیت اجرا دارد 
و بدون ايراد، محاسبات صورت می گیرد. مزيت ديگر اين روش 
اين است كه نسبت تخصیص مشاركت يک عامل خطر بر پايه 
RF برای آن ريسک در حضور عوامل خطر متعدد ديگر در يک 

فرد قابل محاسبه است. 
اّما نقاط ضعف و چالش هايی در مورد روش ارائه شده وجود دارد. 
اوالًً  وقتی اطالعات از مطالعات  مورد– شاهدی استخراج و مورد 
استفاده قرار می گیرند، )Odds Ratio )OR بجای RR برای تعیین 
قدرت تاثیر و ارتباط بین مواجهه و بیماری استفاده می گردد. 
طبعا اين دوشاخص كاماًل مثل هم نبوده و برای يكسان فرض 
كردن اين دو شاخص و استفاده از OR در روش معرفی شده، 
معموال ً بايد بررسی و ارزيابی دقیق صورت گیرد )9(. ثانیا ً اگر 
چه شايد مناسبتر باشد كه تمامی عوامل خطر مشاركت كننده 
در بیماری در مدل معرفی شده لحاظ گردد، اما شايد در مقوله و 
اهداف قانونی چالش برانگیز باشد. بطور مثال بعضی از مواجهات 
و عوامل خطر ممكن است غیر قابل اجتناب بوده و كارگر شاكی 
باشد مثل عواملی همچون سن و  ايجاد آن نداشته  نقشی در 
جنسیت كه شايد لحاظ نمودن اين عوامل در روش ارائه شده 
برای اهداف قانونی رضايت بخش نباشد. همچنین مفهوم عواملی 
كه علت بیماری و عوامل خطر تشديد كننده بیماری در روش 
معرفی شده يكسان در نظر گرفته شده است كه جای بحث و 
چالش دارد. بعضی محققین موافق بكارگیری RF نیستند و آن را 
با مفهوم احتمال علت بیماری يكسان نمی دانند. چون در مفهوم 
RF مدت زمان و میزان مواجهه در نظر گرفته نمی شود )3 و1(.

با  اپیدمیولوژيک  معادالت  از  استفاده  باشیم  داشته  توجه  بايد 
ديدگاه بالینی و اشراف كامل بر فیزيوپاتولوژی بیماری و شناخت 
كامل از عوامل خطر شغلی ما را به پاسخ مناسب و صحیح به 

استعالم های قضايی هدايت می كند. 
درايران برای پرداخت مبلغ جبرانی نقص عضو توسط سازمان 
تامین اجتماعی، كمیسیون های پزشكي سازمان تامین اجتماعی 
مسئولیت تعیین میزان درصد از كار افتادگی را به عهده دارند. 
اگر درصد ازكارافتادگي بیمه شده سازمان تامین اجتماعي بین 
10 تا 33 درصد باشد و بیمه شده بر اثر حوادث ناشي از كار، 
دچار آسیب شده باشد، استحقاق دريافت غرامت مقطوع نقص 
عضو را خواهد داشت. اگر میزان كاهش توانائي انجام كار بیمه 
شده بر اساس نظر كمیسیون پزشكي بین 33 تا 66 درصد باشد، 
در صورتیكه صدمه وارده به بیمه شده براثرحوادث ناشي از كار 
باشد، ازكارافتاده جزئي شناخته مي شود. اگر بیمه شده طبق 
نظر كمیسیون پزشكي 66 درصد يا بیشتر از توان كاري خود را 
ازدست داده باشد، چه اين صدمه بر اثر حادثه ناشي از كار باشد 
و يا براثرحوادث و بیماريهاي عادي، بیمه شده ازكارافتاده كلي 
شناخته میشود. میزان پرداختی به بیمه شده توسط سازمان 
تامین اجتماعی با میزان درصد از كار افتادگی همبستگی دارد. 
بطور مثال نحوه محاسبه میزان مستمري از كار افتادگي جزئي 
ازكارافتادگي جزئي  به اين نحو می باشد كه میزان مستمري 
از طريق ضرب كردن درصد ازكارافتادگي بیمه شده در مبلغ 
میشود.  محاسبه  وي  استحقاقي  كلي  ازكارافتادگي  مستمري 
همانطور كه مشخص است تعیین میزان ازكارافتادگی در اين 
سازمان فقط براساس حادثه كار بوده و نقش بیماری ناشی از 
كار مشخص نشده است و در ازكارافتادگی كلی، شغلی بودن 
يا نبودن علت ازكارافتادگی در میزان پرداختی تاثیر گذار نمی 
نمی  پررنگ  پرداختی  میزان  در  شغل  نقش  كلی  بطور  باشد. 
باشد. البته شايد با توجه به رسالت سازمان تامین اجتماعی و 
حمايت كلی از بیمه شده اين سازمان اين مقوله تعجب برانگیز 

هم نباشد )10(.  
همانطور كه ذكر شد سازمان پزشكی قانونی متولی محاسبه ی 
برای دريافت مبلغ غرامت  غرامت در مواردی است كه كارگر 
نقص عضو به دادگاه شكايت كرده باشد.البته نحوه محاسبه ی 
غرامت در دادگاه ها در ايران بر اساس میزان ديه و حاصل ضرب 
درصد نقص عضو محاسبه شده در ديه ی كامل است.شايان ذكر 
است كه از كار افتادگی در اين درصد نقشی ندارد و برای مثال 
میزان نقص عضو ناشی از قطع انگشت سبابه يک پیانیست با يک 
كارگر ساختمانی و يک راننده يكسان محاسبه می شود. كارگری 
برای سالمتی  آمده  پیش  كارفرمای خود جهت مشكل  از  كه 
خود شكايت دارد و به عبارتی آسیب يا بیماری خود را مرتبط 
با شغل می داند، پس از طی كردن مراحل قانونی درخواست 
شكايت، پرونده ايشان در كمیسیون پزشكی قانونی مطرح می 
گردد. در كمیسیون پزشكی قانونی پرونده شاكی )كارگر( توسط 

میرسعید عطارچی و همکاران
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متخصصین و كارشناسان امر مورد بررسی قرار گرفته و واجد 
شرايط بودن آن جهت دريافت غرامت ارزيابی می شود و درصد 
میزان ارتباط شغل با بیماری تعیین می گردد. با تمام تالشهای 
اين كمیسیون هنوز روش كاماًل  متخصصین و كارشناس های 
مشخصی جهت تعیین میزان نقش شغل در ايجاد بیماری وجود 

نداشته و وحدت رويه كاملی در اين زمینه وجود ندارد. 

نتيجه گيری
اپیدمیولوژيک  ساده  و  مناسب  نسبتاً  روش  يک  مقاله  اين  در 
معرفی شد كه می تواند تا حدودی به تخمین میزان مشاركت 
مواجهات شغلی كمک نمايد. اّما از محدوديت هايی كه در اين 
زمینه وجود دارد می توان به عدم وجود مطالعات كافی برای 
تخمین نسبت خطر مربوط به مواجهات شغلی برای هر بیماری 
و عدم وجود مدل بیولوژيک مناسب برای ارتباط مواجهات شغلی 

و بیماری اشاره نمود.
از آنجا كه تعیین  میزان شغلی بودن بیماری می تواند نقش 

تاثیر گذاری بر میزان پرداختی به شاغل به عنوان غرامت داشته 
و  قانونی  مختلف  مجامع  در  مقوله  اين  ديگر  از طرف  و  باشد 
علمی در  اقصاء نقاط كشور ما تعیین می گردد. بنابراين وجود 
قوانین محكم در اين زمینه و يكسان سازی و وحدت رويه با 
رعايت اصول علمی در تعیین میزان مشاركت شغل در ايجاد 
تعیین  برای  میشود  پیشنهاد  رسد.  بنظر می  بیماری ضروری 
واحد  دستورالعملي   ، بیماری  ايجاد  در  شغل  مشاركت  میزان 
تدوين شده تا تمامي مراجعین به شكلي واحد مورد ارزيابي قرار 
گیرند و  همچنین كارشناسان اصلی و همكاران مشاور هم طبق 
تا بدين  نمايند  اظهار نظر  قانونی  اين دستورالعمل در مجامع 
به عمل  به كاربردن سلیقه هاي شخصي جلوگیري  از  ترتیب 
آيد. در ضمن پیشنهاد می گردد مستندات آموزشی در مورد 
دستورالعمل ذكر شده تهیه و كارشناسان مربوطه در كارگاههاي 
بازآموزي ادواری كه جهت آموزش بكارگیری اين دستورالعمل 

برگزار می شوند، شركت نمايند.
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مقـاله مروری 

مسئولیت ناشی از عیب تجهیزات پزشکی مصرفی و مبانی آن 

چكيده
امروزه، مسئولیت قراردادی ديرين يا مسئولیت مبتنی بر تقصیر، پاسخگوی مسائل مستحدثه 
به ويژه عرضه و مصرف تجهیزات پزشكی معیوب نیست و نمی  تواند میان حقوق تولیدكننده 
و مصرف  كننده تعادل برقرار نمايد. بر حسب ماده433 قانون مدنی و ماده2 قانون حمايت از 
حقوق مصرف  كننده، زيان  ديده در صورتی كه مبیع معیوب، جزئی باشد، حق فسخ معامله يا 
نگهداری مبیع و اخذ ارش را دارد و اگر معامله كلی باشد، تعويض كاال با نمونه سالم يا استرداد 
آن، حق اوست. در غیر اينصورت بايستی بر طبق قواعد عمومی مدنی يا قواعد عام مسئولیت 
قراردادی جبران ضرر نمايد. در اين راستا، تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف  كنندگان 
مصوب1388 و آيین  نامه تجهیزات و ملزومات پزشكی مصوب1394، گامی مؤثر در سیر نظام 
حقوقی ايران به سمت تأسیس رويكردهای نوين در نظام مسئولیت ناشی از عیب تولید به 
از عیب تجهیزات مصرفی  ارزيابی مسئولیت ناشی  با هدف  حساب می  آيد. كه مقاله حاضر 
و بررسی مبانی حقوقی بدان پرداخته است. حاصل پژوهش، نشانگر آن است كه به استناد 
ماده25 آيین  نامه تجهیزات و ملزومات پزشكی مصوب1394، ِصرف احراز عدم انطباق عملكرد 
كاالی تولیدی با ادعای تولیدكننده، مستلزم حكم به جبران زيان است و حمايت از حقوق 
مصرف  كننده، نیازمند قرارداد يا اثبات تقصیر نیست. بر اين اساس، مسئولیت در آيین  نامه 
مذكور مبتنی بر مسئولیت محض بوده و فراتر از مسئولیت  های مندرج در قانون مدنی و قواعد 
عمومی يا قواعد عامی است كه در حقوق ايران پیش  بینی شده است و با مبنای خطر در حقوق 
و قاعده اتالف در فقه امامیه سازگارتر است. تحقیق حاضر به روش توصیفي-تحلیلي بوده و 
بدين شرح است كه بعد از مراجعه به منابع مكتوب در حقوق پزشكي، حقوق مدنی، كیفري 
و فقه امامیه و گردآوری داده  ها، با روش منطقي و استدالل عقلي به تجزيه و تحلیل اطالعات 

جمع  آوري شده پرداخته  است.
واژگان كليدی: تجهیزات پزشكی، عیب، مسئولیت مدنی، مسئولیت كیفری.
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مقدمه
در دنیای كنونی، همراه با رشد علم و فنآوری و نیاز تصاعدی 
مردم به كاالهای مصرفی و خدماتی، روابط تولیدكننده، عرضه-

كننده و مصرف  كننده نیز دچار پیچیدگی  های خاصی شده است 
و  زمینه  های مختلف علمی متفاوت  تولیدات در  آنجا كه  از  و 
غالباً تخصصی است، تشخیص كیفیت و سالمت كاال يا معیوب 
بودن آن برای مصرف  كننده ايی كه عمدتاً اشخاص عادی و فاقد 
تخصص الزم در زمینه قطعات يا ملزومات عرضه شده هستند، 
امكان  پذير نیست. بر اين اساس، وجود عیب در كاال يا كیفیت 
نامطلوب كاال می  تواند برای مصرف  كننده غیرايمن و مخاطره -

آمیز باشد و متعاقب آن، ضمان ناشی از عیب كاالی مصرفی 
مصرفی،  پزشكی  تجهیزات  مورد  در  مسأله  اين  گردد.  ثابت 
اهمیت بیشتری پیدا می  كند چرا كه عیب موجود در اين دسته 
از كاالها ممكن است به فوت فرد مصرف  كننده يا نقص عضو 
يا تشديد بیماری و امثال آن منجرگردد. از اين رو، بازشناسی 
مسئول قانونی زيان ناشی از عیب تجهیزات پزشكی مصرفی، 
جهت جبران خسارت و تحلیل مبانی فقهی-حقوقی آن، ضرورت 

ارائه پژوهشی مستقل در اين رابطه را دوچندان می  سازد.
روش تحقیق در اين مقاله به نحو كتابخانه  ای و با مراجعه به 
نیز  مطالب  و  بوده  پزشكی  و  فقهی  معتبر  و  اول  منابع دست 
نوعاً به شیوه توصیفی و تحلیل محتوايی متون، بیان شده است 
آنها،  تطبیقی  تحلیل  و  مختلف  ديدگاه  های  طرح  بر  عالوه  تا 
به مبانی آن نظرات نیز دست يابیم. اين امر در سه مرحله  ی 
)پردازش  و  اطالعات(  به  داده  ها  )تبديل  داده  ها(،  )گردآوری 
اطالعات( صورت گرفته است. با اين توضیح كه در مرحله اول 
تحقیق حاضر، از طريق مطالعه كتابخانه  ای منابع اصیل و دست 
اول فقهی و پزشكی، مواد خام و يافته  ها و داده  های مرتبط با 
و  گردآوری  آن،  از  ناشی  مسئولیت  و  پزشكی  تجهیزات  عیب 
با رويكرد مسئله  محور، يادداشت  برداری گرديد. در مرحله دوم، 
داده  های گردآوری شده، مورد اعتبارسنجی قرار گرفت تا از میان 
آنها فقط يافته  های ارزشمند و شايسته ورود به فرايند تحقیق، 
كه در ارتباط كامل با مسئله تحقیق و مستند و دقیق هستند، 
يادداشت های  در  تدبر  با  نهايی،  مرحله  ی  در  گردد.  گزينش 
نامه- آيین  ويژه  به  آنها  در  موجود  علمی  اطالعات  اخذشده، 

 های مرتبط با مسئله  ی تحقیق و ديدگاه  های فقهی-حقوقی، و 
تفاوت  ها و تشابه  های موجود در بین آن ديدگاه  ها، مورد اقتباس 
و تجزيه و تحلیل محتوايی، قرار گرفته و با تضارب بین آنها، 
گزينش،  مقاله،  نويسندگان  ديدگاه  از  دقیق،  و  نظريه صحیح 

تقويت و تكمیل گرديد.
بر اين اساس، فرضیه تحقیق اين است كه چون در فقه، ضمان 
ناشی از تولید كاالی معیوب از مسائل مستحدثه است و در نظام 

حقوقی ايران نیز در مورد مسئولیت ناشی از عیب تولید، قوانین 
بخصوصی رؤيت نمی شود؛ بايد بر مبنای قواعد سنتی، اصول و 
قواعد كلی، به رفع خأل قانونی موجود در اين زمینه پرداخت؛ 
اگرچه وجود چنین قواعدی نیز در حمايت از حقوق و منافع 
مصرف  كننده چندان كارساز نیست. با اين وجود در قوانین خاص 
اخیر، فاصله  گرفتن قانون گذار از قواعد سنتی و حركت به سمت 
توزيع عادالنه حقوق تولیدكننده و مصرف  كننده قابل مشاهده 

است.

مفهوم تجهيزات پزشكی مصرفی
»تعريف  عنوان  ايران تحت  پزشكی  تجهیزات  آيین  نامه  ماده3 
»ملزومات،  می  دارد:  مقرر  چنین  پزشكی«  تجهیزات)وسیله( 
تجهیزات و دستگاه هاي پزشكي كه به طور عام تجهیزات پزشكي 
نامیده مي  شوند شامل هر گونه كاال، وسايل، ابزار، لوازم، ماشین 
آالت، كاشتني  ها، مواد، معرف  ها، كالیبراتورهاي آزمايشگاهي و 
نرم  افزارها كه توسط تولید كننده براي انسان )به تنهايي يا به 
صورت تلفیقي با ساير اقالم مرتبط( به منظور دسترسي به يكي 
پايش،  )تشخیص،  مي  باشند:  مي  گردند،  عرضه  ذيل  اهداف  از 
پیشگیري، درمان و يا كاهش بیماري(، )حمايت يا پشتیباني 
از ادامه فرآيند حیات(، )كنترل و جلوگیري از بارداري(، )ايجاد 
فرآيند سترون كردن »يا ضد عفوني و تمیز كردن« وسايل يا 
محیط جهت انجام مطلوب اقدامات پزشكي، درماني و بهداشتي(، 
)فراهم نمودن اطالعات جهت نیل به اهداف پزشكي به كمک 
انساني(،  بر روي نمونه  هاي اخذ شده  روش هاي آزمايشگاهي 
)تشخیص، پايش، درمان، تسكین، جبران و يا به تعويق انداختن 
اصالح  يا  جايگزيني  بررسي،  )تحقیق،  معلولیت(،  يا  آسیب 

آناتومي يا يک فرآيند فیزيولوژيک(«.
دستورالعمل پیشگیري و مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشكي در 
ماده1، قسمت )ب(، بند 1، نیز تجهیزات پزشكي را چنین تعريف 
می  نمايد: »هر گونه كاال، وسیله، دستگاه )و يا حسب مورد مواد( 
كه در تشخیص، درمان و پیشگیري به طور كلي براي حفاظت 
از سالمت و بهداشت مورد مصرف پزشكي واقع مي  شود )شمول 
اين تعريف شامل تعريف عمومي و علمي »دارو« نمي شود(«. بر 
اين مبنا، مراد از تجهیزات پزشكی مصرفی در پژوهش حاضر، 
آن دسته از ابزارها و كاالهای پزشكی است كه جهت درمان، 
كاهش بیماري، به تعويق انداختن آسیب يا معلولیت، حمايت يا 
پشتیباني از ادامه فرآيند حیات يا كنترل، جلوگیري از بارداري، 
جايگزيني يا اصالح آناتومي يا يک فرآيند فیزيولوژيک به قسمتی 
از بدن، متصل و در آن تعبیه گرديده و به عنوان مكّمل و جبران-

كننده نقص آن عضو، مصرف می  شود. ابزارهايی همچون: حلقه 
مهبلی يا واژينال رينگ، لنز داخل چشمی، ايمپلنت  هاي دست يا 
پا)مچ، كف و انگشتان(، اسپیلنت بیني، بالن و حلقه معده، پروتز 

مسئولیت ناشی از عیب تجهیزات پزشکی مصرفی و مبانی آن
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گونه، چانه يا سینه و تجهیزاتی نظیر آن. با اين تعريف، تجهیزات 
آزمايشگاهی يا معاينه و تشخیص، وسايل استريل و همانند آن 
از موضوع مقاله، خارج می  گردد و تجهیزات كاشتنی، از مصاديق 

مبرز آن است؛ نه تنها مصداق آن.

مفهوم عيب
آورده  اند:  چنین  عیب،  تعريف  در  امامیه  فقهای  از  گروهی 
»اينكه شیء به خاطر نقص يا زيادتی رخ داده در آن، از مجرای 
طبیعی اش خارج گردد به طوری كه موجب نقصان در ارزش 
مالی آن شود« )4-1(. گروهی ديگر از فقیهان در تعريف عیب، 
می  آورند: »اينكه شیء به خاطر نقص يا زيادتی رخ داده در آن، 
ارزش  در  نقصان  موجب  خواه  گردد  خارج  اولیه   اش  خلقت  از 
مالی آن شود يا نه« )6و5(. برخی حقوق دانان نیز اعتقاد دارند 
كه مقصود عرف از عیب همین معناست )7(. اين افراد معتقدند 
كه اطالق روايت ابن ابی لیلی كه در آن، پیامبر)ص( می  فرمايند: 
»كل ما كان في أصل الخلقه فزاد أو نَقص فهو عیب« )8(؛ حاكی 
از آن است كه ِصرف خروج از مجرای طبیعی و ساختار اولیه، 
عیب به حساب می  آيد گرچه اين خروج، مستلزم افزايش ارزش 

مالی آن نیز باشد. 
عده  ای برای دفع اشكاالت احتمالی، قید »غالبا« را به تعريف 
به  شیء  »اينكه  می  گويند:  عیب،  تعريف  در  و  افزوده  مذكور، 
خاطر نقص يا زيادتی رخ داده در آن، از مجرای طبیعی  اش خارج 
گردد به طوری كه غالباً موجب نقصان در ارزش مالی آن شود« 
)9(. شیخ انصاری)ره( در يک جمع بندی نهايی چنین می  نويسد: 
»به احتمال قوی می  توان چنین گفت كه مناط در عیب، نقص 
مالی بوده و نقص ساختاری، در صورتی كه موجب نقص مالی 
نشود، عیب به شمار نمی  آيد. وی در ادامه چنین نتیجه  می  گیرند 
كه: »از آنچه گفته شد روشن می  گردد كه تعريف بهتر از عیب، 
همان تعريف عالمه حلی در تحرير و قواعد است كه آن را به 
)نقص يا زيادت در عین كه مقتضی نقصان مالی باشد( تعريف 

نموده  اند« )10(.
بند4 ماده1 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان در تعريف 
واژة »عیب« چنین می  آورد: »منظور از عیب در اين قانون زياده، 
نقیصه يا تغییرحالتی است كه موجب كاهش ارزش اقتصادی 
كاال يا خدمات گردد«. اين عبارت به تعريف يكی از حقوق دانان 
معاصر از واژه عیب نزديک است كه می  گويد: عیب نقصی است 
كه از ارزش مال يا انتفاع متعارف آن بكاهد )11(. تحقیق مطلب 
اين است كه در بحث تجهیزات پزشكی مصرفی، مفهوم عیب 
هم شامل نقص كاربری می  شود و هم شامل عدم ارائه اطالعات 
الزم جهت استفاده. از اين رو به نظر می  رسد تعريف درست عیب 
در مسئله تجهیزات پزشكی، عبارت است از »وضعیتی كه سبب 

نقصان ارزش اقتصادی يا كاهش انتفاع متعارف كاال گرديده و 
استفاده از آن را غیرايمن و زيان  بار سازد«.

تجهيزات  عيب  از  ناشی  مسئوليت  حقوقی  مبنای 
پزشكی مصرفی

1. نظريه تقصير
تقصیر از لحاظ تاريخی از مبانی مرسوم و سنتی مسئولیت مدنی 
بوده است و بنابر اين نظريه، فاعل زمانی مسئول خسارات ناشی 
از فعل خود می باشد كه تقصیر كرده باشد. يعنی تقصیر شرط 
اساسی مسئولیت مدنی می باشد كه دو جزء است: 1- قابلیت 
مسئولیت: كسی را می توان مسئول دانست كه دارای قوه ممیزه 
باشد و به آثار عمل خود واقف باشد. بنابراين صغیر و مجنون نه 
از نظر كیفری و نه از نظر مدنی مسئول نیستند )7(. 2- تقصیر: 
تقصیر بموجب ماده953 ق.م اعم از تعدی و تفريط است. تعدی 
عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف نسبت به 
مال يا حق ديگری و تفريط به معنای ترک عملی است كه به 

موجب قرارداد يا متعارف برای حفظ مال غیر الزم است.
در نظريه تقصیر اصل بر برائت است و در احراز تقصیر، شخص 
زيان ديده نقش مّدعی را دارد و بايد رابطه سببّیت میان زيان 
وارده و تقصیر فاعل را اثبات نمايد. يعنی در مسئولیت قهری، 
در  دارد؛  اثبات  به  نیاز  و  است  اصل  بر خالف  همیشه  تقصیر 
حالیكه در مسئولیت  های قراردادی صرف اثبات عدم انجام تعهد 

برای ضمان كافی است )12(.
تقصیر در نظام حقوقی ايران، مبنای عمده  مسئولیت مدنی بوده 
و مطابق با نظريه تسبیب )مع الواسطه و غیرمباشرتاً يا همان 
از تولید  اين اساس، مسئولیت ناشی  بر  تقصیر( در فقه است. 
كاالی معیوب در ضمن مواد 333 و 334 و 335 ق.م و ماده2 
قانون حمايت از مصرف  كننده )كه شرح آن ها خواهد آمد( منطبق 

با نظريه تقصیر است.
2. نظريه خطر

حقوق دانان براساس نظريه خطر )اعم از نظريه خطر نامتعارف، 
نظريه خطر در برابر نفع مادی، نظريه خطر در برابر نفع مادی و 
معنوی( با حذف تقصیر از شرايط تحقق مسئولیت، به پذيرش 
مسئولیت نوعی اقدام نموده  اند)12(. بر اين اساس، با برقراری 
رابطه علیت بین عمل فاعل و زيان وارده، حكم به جبران خسارت 
می  شود؛ خواه عمل متضمن خطا باشد يا نباشد. بنابراين پزشكی 
كه به اشتباه و بدون تقصیر، تجهیزات كاشتنی شخص )الف( را 
در بدن شخص )ب( كار گذاشته، ضامن است. طبق اين نظريه 
حتی شخص غیرممیز نیز مسئول أعمال زيان بار خويش است و 

به وجود تمیز در فاعل نیازی نیست. )13(

احمد مرتاضی و همکاران
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مقتضای موازين فقهی و حقوقی، به ويژه قاعده اتالف، نیز چنین 
ايجاد  برای  نابحق،  ضرر  به  منجر  فعل  كه صرف صدور  است 
مسئولیت مدنی و ضمان، كفايت می كند و تقصیر، تعمد و تعدی 
مالک نیست بلكه مالک، برقراری رابطه علیت عرفی بین كار 

شخص و تلف موجود، می  باشد)13؛ 5(. 
در  مسئولیت  مبانی  كه  شد  خواهد  مالحظه  آتی  عبارات  در 
آيین نامه پزشكی مصوب1394، با نظريه خطر سازگارتر است. 
عدم  از  ناشی  آيین  نامه، مسئولیت  ماده 25  كه  علی  الخصوص 
ايمنی تجهیزات و ملزومات پزشكی منجر به خسارات جانی و 
مالی و محیطی را بدون هیچ قید و شرطی، بر عهده تولیدكننده، 
واردكننده يا نماينده قانونی آن ها قرار داده است و با عدم تفكیک 

در جان و مال، از نظريه تضمین حق فاصله گرفته است.
3. نظريه مختلط

بر اساس اين نظريه، هیچیک از نظريه تقصیر و خطر به تنهايی 
برای تامین عدالت كافی نبوده و در تمامی زمینه  ها پاسخگوی 
نظريه  اجرای  موارد  از  پاره  ای  در  بلكه  نمی  باشد؛  جامعه  نیاز 
است  مناسب  تر  نظريه خطر  اعمال  ديگر  پاره  ای  در  و  تقصیر 
اين اساس، عده  ای  بر  از هر دو می  باشد.  تلفیقی  كه در واقع 
از حقوق دانان معتقدند كه تقصیر مبنای اصلی و خطر مبنای 
وارد  می كند  اقتضا  انصاف  كه  زمانی  و  است  ثانوی  و  فرعی 
را  تقصیر  می خواهند  واقع  در  اين حقوق دانان  می شود.  عمل 
با قبول نظريه خطر  كه مبتنی بر اخالق است حفظ كنند و 
به عنوان مبنای فرعی، موارد متعدد مسئولیت بدون تقصیر را 

توجیه كنند.
ضرر،  جبران  لزوم  در  را  تقصیر  نقش  هم  ايران  مدنی  قانون 
پذيرفته است ولی در كنار علل و عوامل ديگر. بنابراين محدوده 
كاربرد تقصیر در بخشی از مسئولیت هاست نه همۀ مسئولیت -

های مدنی، لذا نه اثبات مطلق اين نظريه قابل پذيرش است و 
نه نفی مطلق آن؛ زيرا يكی افراط و ديگری تفريط است)12(.

آنچه از اطالق مسئولیت در ماده 25 آيین  نامه پزشكی متظاهر 
می  باشد و در مطالب بعدی مالحظه خواهد شد؛ بسیط بودن 
مشروط  يا  معلق  امری  به  اينكه  بدون  است.  مدنی  مسئولیت 
باشد. بر اين اساس، احتراز نمودن اين ماده از  نظريه مختلط كه 

مركب از نظريه تقصیر و خطر است، مسلم و مبرهن می  باشد.
4. نظريه تضمين حق

اين نظريه، برخالف دو نظريه تقصیر و خطر به جای توجه به 
كار فاعلِ زيان و ارزيابی فعل زيان  آور، به زيان ديده و تضمین 
حق  تضمین  نظريه   .)14( دارد  توجه  او  شده  تضییع  حقوق 
از حقوق  انسان  با جسم و جان  ضمن تفكیک حقوق مرتبط 
مادی و معنوی، به دنبال اثبات برتری و رجحان حقوق مربوط 

به جسم و جان اوست و می گويد: هر كسی در جامعه حق دارد 
با آسايش و امنیت زندگی كند و نسبت به زندگی و تمامیت 
جسمی خود و نزديكان مِحق است و می تواند از اموال و دارايی-

اش استفاده كند و از منافع خود بهره ببرد و رسالت قوانین و 
مقررات حقوقی حمايت از حقوق و منافع است. پس به محض 
اينكه حقی از بین رفت و زيانی وارد شد، عامل زيان بايد آن 
را جبران كند و همین الزام به جبران زيان، مسئولیت مدنی 

نامیده می شود.
با موضوع مقاله می  توان  رابطه نظريه تضمین حق  در تطبیق 
چنین بیان نمود كه: تولیدكنندگان تجهیزات پزشكی معیوب، 
مطلقا در برابر جان اشخاص مسئول هستند اگرچه مقصر نباشند 
و عیب كاال به خاطر عوامل غیر ارادی يا عواملی غیر از تقصیر 
زيان- اموال  برابر  در  مسئولیت  اما  نمايد.  بروز  تولیدكنندگان 

 ديده، منوط به اثبات تقصیر تولیدكننده است. با اين همه، نظريه 
تضمین حق يا تضمین اجتماعی دچار ايرادی اساسی است. زيرا 
حمايت از حقوق تولیدكننده را كه در راستای اجراء حقوق خود 
فعالیت می كند، ناديده گرفته و در تعارض بین دو حق، برای 
حقوق زيان ديدگان تقدم و رجحان قائل است و تولیدكننده را 
در تمام صور، مسئول جبران خسارات جانی وارد بر زيان  ديده 
می  داند. از سوی ديگر، چون بار اثباتی تقصیر در زياِن وارد بر 
اموال زيان  ديده، بر عهده زيان ديده است؛ اثبات چنین تقصیری 
در مقام عمل، سخت و دشوار می  باشد و اين همان ايرادی است 

كه به نظريه تقصیر وارد است.
اجرای  الزمه  هرگاه  حق،  تضمین  در  كه  نمود  دقت  بايستی 
حق، ضرر به ديگری باشد حق فعالیت بر امنیت مقدم است. 
مانند: آزادی در رقابت اقتصادی، حق انتقاد ادبی و هنری كه 
در اين صورت مجری حق ملزم به جبران خسارت نیست مگر 
در صورتی كه مقصر باشد؛ اما هرگاه الزمه اجرای حق اضرار به 
ديگران نباشد، نمی توان به هیچ بهانه  ای به حقوق ديگران تعرض 
كرد. مثل حق حیات، حق تمامیت جسمی كه در اين صورت 
اگرچه  است  وارده  زيان های  مسئول  ديگری،  حق  به  متجاوز 

مقصر نباشد )12(.
گرچه نظريه تضمین حق در ايجاد مسئولیت مدنی نقش مؤثری 
دارد ولی هیچ  يک از نظريه های ابراز شده نمی توانند به تنهائی 
و بطور انحصاری مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرند و در هر يک 
از اين نظريه ها حقیقتی انكارناپذير وجود دارد و آنچه اهمیت 
دارد، رسیدن به عدالت است و اين ابزارهای منطقی تنها وسايل 
راه گشا به اين هدف هستند )14( و همۀ اين رّد و ايرادها بخاطر 
برای  مبنا  را  امر  يک  تنها  خواسته اند  كدام  هر  كه  است  اين 

مسئولیت بدانند.

مسئولیت ناشی از عیب تجهیزات پزشکی مصرفی و مبانی آن
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تجهيزات  عيب  از  ناشی  مسئوليت  ميزان  و  حدود 
پزشكی مصرفی

1. ميزان مسئوليت مدنی
به يقین، تولید و عرضه تجهیزات پزشكی و ملزومات معیوب، 
بلكه در  نتیجه مطلوب آن می  كاهد؛  ارائه  و  از كارايی  تنها  نه 
بسیاری از موارد می  تواند برای بیمار و حتی پزشک يا اشخاص 
ثالث خطرناک بوده و موجب ورود ضرر و زيان به آن ها گردد. بر 
اين اساس، پیش  بینی مسئولیت اين قبیل از معامالِت مبتالبه، 
در قوانین هر كشوری ضروری است. در قوانین حقوقی كشور 
عیب  خیار  مبحث  در  مدنی  قانون  ماده422  بر حسب  ايران، 
و در حمايت از خريداران كاالی معیوب، در صورتی كه مبیع، 
عین معین يا جزيی باشد، خريدار حق فسخ معامله يا نگهداری 
مبیع و اخذ مابه  التفاوت قیمت كاالی معیوب و سالم )ارش( را 
تعويض  باشد، حق  خواهد داشت و در صورتی كه مبیع كلی 
كاال با نمونه سالم يا حق استرداد كاالی معیوب برای مشتری 
محفوظ خواهد بود. اين راهكار در جايی است كه زيان تجهیزات 
پزشكی معیوب، مربوط به نقِص خود كاال باشد. راه حلی كه در 
پیش  بینی  نیز  از حقوق مصرف  كنندگان  قانون حمايت  ماده2 
شده است. اما آنجا كه زيان وارده غیر از نقص خود كاال و  ناشی 
از بكارگیری كاالی معیوب باشد و سبب اضرار بر جان، مال يا 
غیره گردد، قواعد حاكم بر خیار عیب، ديگر نمی  تواند پاسخگو 
و جبران كننده ضرر يا خسارت باشد و چون قانون مدنی ايران 
بكارگیری كاالی معیوب  از  ناشی  اضرار  يعنی  اين مسئله،  در 
ورود نكرده، بنابراين برای رسیدن به راه  حل مناسب جهت پاسخ 
به ضرر و زيان وارده و رفع خالء قانونی در اين مورد خاص، يا 
بايستی بر قواعد عمومی مدنی و قواعد عام مسئولیت قراردادی 
نظام  مند  تئوری  های  در  مندرج  راهكارهای  بر  يا  نمود  استناد 
حقوقی نوين تكیه داد كه ما در اينجا هر يک از دو راهكار را 
می  داريم  بیان  نهايت  در  و  داده  قرار  بررسی  مورد  اختصار  به 
كه آيین  نامه جديد پزشكی مبتنی بر چه نوع مسئولیتی است. 
يا قواعد عام مسئولیت  اول يعنی قواعد عمومی مدنی  راهكار 
قراردادی، متوقف بر اثبات رابطه سببیت بین كاالی معیوب و 
فعل زيان  بار است و بايستی عرف جامعه، ضرر وارده را به تولید-

كننده يا عرضه كننده منسوب نمايد؛ كه در اين صورت، بايع بر 
دو مبنا مكلف به جبران خسارت است.

تعهد  اجرای  از عدم  عام خسارات حاصل  قواعد  مبنای  بر   -1
)ماده226 به بعد قانون مدنی(، فروشنده بطور ضمنی متعهد 
می  گردد كه تجهیزات و ملزومات پزشكی صحیح و بدون عیب 
تحويل مشتری نمايد و در صورت عدم ايفای عهد، بنابر نقض 
زيان  های  و  خسارت  جبران  به  ملزم  ارتكابی،  تقصیر  و  تعهد 

قراردادی است. )15(

2- بر مبنای ماده1 قانون مسئولیت مدنی و ماده331 به بعد 
قانون مدنی كه بترتیب چنین مقرر می  دارند: »هر كس بدون 
مجّوز قانونی عمداً يا در نتیجۀ بی احتیاطی به جان يا سالمتی 
يا مال يا آزادی يا حیثیت يا شهرت تجارتی يا به هر حق ديگر 
كه به موجب قانون برای افراد ايجاد گرديده لطمه ای وارد نمايد 
كه موجب ضرر مادی يا معنوی ديگری شود، مسئول جبران 
خسارت ناشی از عمل خود می باشد«؛ »صاحب ديوار يا عمارت 
يا كارخانه مسئول خساراتی است كه از خراب شدن آن وارد 
مي  شود مشروط بر اينكه خرابی در نتیجۀ عیبی حاصل گردد 
كه مالک مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او تولید شده 
است«، هرگاه در ارتباط میان متبايعین، عرضه كاالی معیوب 
سبب اضرار بر خريدار باشد و در نتیجه آن زيان يا صدمه  ای وارد 
آيد، خريدار با اثبات رابطه سببّیت و تقصیر بايع در عرضه كاالی 
معیوب و به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی، می  تواند بايع را 
مسئول خسارات وارده دانسته و او را ملزم به جبران خسارت 
نمايد )13( و بايع مسئول هر گونه خسارتی خواهد بود كه از 

اين راه به خريدار وارد آمده است.
قواعد عمومی مدنی يا قواعد عام مسئولیت قراردادی مذكور نیز، 
اگرچه بخشی از خألهای قانونی را پوشش می  دهد، اما در عمل 
چاره  ساز نیست. در جامعه كنونی از آنجا كه علوم و فنون روز 
به روز پیشرفت می  كند و تولیدات داخلی و بین  المللی، افزايش 
می  يابد و چون اشخاص قادر به تولید تمامی احتیاجات الزم خود 
از محصوالتی مصرف می كنند كه در سطح  ناچار  به  نیستند، 
بازار موجود است و مصرف كنندگان در اغلب موارد، هیچ رابطه 
خصوصی و قراردادی با تولید كنندگان كاال ندارند، در اينجا استناد 
معیوب،  كاالی  تحويل  از  ناشی  قراردادی  مسئولیت  قواعد  به 
بر مبنای مسئولیت  و مطالبه خسارت  غیرممكن است  تقريباً 
مدنی ناشی از تقصیر، از عرضه كننده  ای كه از عیب كاالی خود 
در سطح بازار آگاه نبوده و تقصیری مرتكب نشده، امكان ناپذير 
است و حتی در صورت آگاهی نیز، اثبات رابطه سببیت و تقصیر 
تولیدكننده در عمل سخت و دشوار است. اين در حالی است كه 
امروزه، شرط ضمنی سالمت و ايمنی كاال، چهره تازه  ای يافته 
و در زمره تكالیف قانونی درآمده است و هدف حقوق مصرف، 
ايجاد تعادل و در بسیاری از موارد حمايت از مصرف  كنندگانی 
است كه هیچ  گونه رابطه قراردادی با توكیدكننده يا عرضه  كننده 
كاال ندارند. با ناكارآمدی ضمان قراردادی، حقوق دانان با تمسک 
به راهكار دوم يعنی تئوری  های نظام  مند حقوقی نوين، نظريات 
مختلفی را همچون مسئولیت بر اساس ضمانت  نامه برای مدت 
محدود ]كه بر مبنای فقهی شرط ضمن عقد يا تعهد مستقل 
استوار است )16([، مسئولیت بر مبنای تسبیب با تكیه بر فرض 
قانونِی قصور برای تولیدكننده يا عرضه كننده، تضمین مبیع با 
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رويكرد مسئولیت ايجابی از سوی تولید كننده از كاالی تولیدی 
در برابر مصرف  كنندگان احتمالی، كه بطور مستقیم يا با واسطه 
با فروشنده ارتباط دارند )17( و مسئولیت محض ارائه داده  اند 

كه گسترده  ترين آن، نظريه اخیر می  باشد )18(.
بر طبق نظريه مسئولیت محض، از آنجا كه سود ناشی از تولید 
كاال، عايد تولیدكنندگان و عرضه  كنندگان می  گردد، پس ضرر و 
زيان وارد بر مصرف  كننده )ناشی از عرضه كاالهای معیوب( را نیز 
بايستی متحمل گردند و می  بايست بطور محض، ضامن ايمنی 
فرآورده  های خود باشند. اعم از اينكه منشأ آن قرارداد باشد يا 
مسئولیت مدنی )17(. از آنجا كه هیچ كااليی بدون عیب نیست، 
لذا تحمیل مسئولیت در اين نظريه بر تولیدكننده، مربوط به 
كاالهايی است كه معیوب بوده و با خطر قابل پیش  بینی همراه 
است )19(. اين ديدگاه می  تواند حقوق مصرف  كننده را فراهم 
و  الغرم«  فعلیه  الغنم  له  »من  فقهی  قاعده  با  موافق  كه  آورد 
اطالق ماده18 قانون حمايت از مصرف  كنندگان می  باشد. چرا 
حكم  به  كه  است  مسئولیتی  »نمودار  مسئولیت،  نوع  اين  كه 
قواعد  تابع  و  می  شود  ايجاد  تدبیر  و  پايه مصلحت  بر  و  قانون 
عمومی مسئولیت مدنی نیست. )بنابراين تولیدكننده بدون نیاز 
به اثبات تقصیر يا عدم تقصیر، مسئول كاالی معیوب خود است( 
نامیده  اند.  نیز  كلی  يا  نوعی  مسئولیت  را  آن  همین جهت  به 
هدف اين نوع مسئولیت، تحمیل ضمان به نتیجه فعل است و نه 
كیفیت آن« )20(. توجه به اين نظريه، نتیجه ضرورت اقتصادی 
است كه سبب رعايت تعادل میان منافع تولیدكننده و منافع 
بر جامعه جلوگیری  از تحمیل هزينه  مصرف  كننده می  شود و 

می  كند )19(.
در راستای بیان مسئولیت مدنی تولیدكنندگان كاالهای معیوب، 
از حقوق مصرف  كنندگان مصوب1388،  قانون حمايت  ماده2 
خدمات،  و  كاال  عرضه كنندگان  »كلیه  می  دارد:  مقرر  چنین 
منفرداً يا مشتركاً مسئول صحت و سالمت كاال و خدمات عرضه 
شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانین و يا مندرجات 
قرارداد مربوطه يا عرف در معامالت هستند. اگر موضوع معامله 
كلي باشد در صورت وجود عیب يا عدم انطباق كاال با شرايط 
تعیین شده، مشتري حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه كند 
و فروشنده بايد آن را تامین كند. اگر موضوع معامله جزيي )عین 
معین( باشد مشتري مي تواند معامله را فسخ كند يا ارزش كاالي 
معیوب و سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف است، پرداخت 
كند. در صورت فسخ معامله از سوي مشتري پرداخت خسارت از 
سوي عرضه كننده منتفي است«. همانگونه كه مالحظه می شود 
از  نیز  مذكور  قانون خاص  در  تولیدكنندگان  مدنی  مسئولیت 
مقررات قانون عام )قانون مدنی( فراتر نرفته است و قانون گذار 
با بیان عبارت »صحت و سالمت كاال« و »موضوع معین يا كلی 

بودن كاال« پس از آن، بیشتر بر مسئولیت عیب در خود كاال 
توجه دارد تا مسئولیت ناشی از عیب كاال در برابر مصرف  كنندگان 
يا اشخاص ثالث. امری كه انتظار می  رفت با بومی  سازی حقوق 
حقوق  ضامن  كه  بزرگ  گامی  بتوان  يافته،  توسعه  كشورهای 
بر  كه  نمود  دقت  بايستی  اما  برداشت.  باشد،  مصرف  كنندگان 
مبنای قاعده سنتی فسخ معامله يا گرفتن ارش، اوالً مسئولیت 
گرفته  ناديده  ثالث  اشخاص  و حقوق  است  قرارداد  به  محدود 
می  شود. در حالیكه غالب افراد متضرر از كاالی معیوب، ارتباط 
از كاالی  ثانیاً خساراتی كه  ندارند.  تولیدكنندگان  با  قراردادی 
معیوب به شخص وارد می  شود، محدود به تفاوت قیمت نیست 
)21( و در صورتی كه عرضه  كننده ثابت نمايد كه احتیاط  های 
الزم را انجام داده و عیب موجود در كاال ناشی از حادثه خارجی 
و  كاال  بودن  فروشنده  بدلیل  تنها  را  او  نمی  توان  ديگر  است، 

ضرورت علم به عیب، مسئول جبران خسارت دانست )14(.
عبارت »مشتركاً« در اين ماده، بین مسئولیت تضامنی و مسئولیت 
نسبی بر حسب تقصیر مجمل است و مقصود قانون گذار صريح 
از  شديدتر  تضامنی  مسئولیت  كه  آنجا  از  نمی  باشد.  روشن  و 
مسئولیت مشترک است، به نظر می  رسد مقصود قانون گذار از 
واژه مشتركاً در ماده2 قانون حمايت از حقوق مصرف  كنندگان، 
مقنن  زيرا  باشد.  تقصیر  حسب  بر  مشترک  مسئولیت  همان 
به  را  مشتركاً  واژه  تضامنی،  مسئولیت  معنای  به  علم  علیرغم 
عمد جايگزين واژه متضامناً )مذكور در گزارش كارشناسی ماده2 
اليحه حمايت از حقوق مصرف  كننده( كرده است. از سوی ديگر 
با قید حرف »يا« بین دو واژه منفرداً و مشتركاً، چنین می توان 
حالت  دو  از  كاال  عرضه  كنندگان  مسئولیت  كه  گرفت  نتیجه 
انفرادی يا اشتراكی خارج نیست )19(. بنابراين تصور فرض سوم 
مسئول هستند  اينكه عرضه  كنندگان مشتركاً  عین  در  )يعنی 
می  توان بصورت منفرد نیز به هر يک از آنان رجوع نمود( منتفی 

است.
خصوص  در  نیز  مصرف  كنندگان  از  حمايت  قانون  ماده18 
كاال  »چنانچه  می  دارد:  مقرر  چنین  تولیدكنندگان  مسئولیت 
يا خدمات،  يا خدمات عرضه شده توسط عرضه  كنندگان كاال 
مصرف  كننده  به  خساراتي  عیب،  آن  بواسطه  و  باشد  معیوب 
وارد گردد متخلف عالوه بر جبران خسارات به پرداخت جزاي 
نقدي ... محكوم خواهد شد.« روشن است كه اطالق ماده بیانگر 
بر  دلیل  و  بود  نخواهد  تولیدكنندگان  مبنای مسئولیت مدنی 
اين نیست كه قانون گذار در اين ماده قائل به مسئولیت محض 
همین  ماده2  به  توجه  با  بنابراين  است.  شده  تولیدكنندگان 
قانون و دقت در عبارت »با تشخیص مرجع رسیدگی كننده« 
در ماده16 كه اظهار می دارد: »مسئولیت جبران خسارات وارده 
عهده  به  كننده  رسیدگي  مرجع  تشخیص  با  مصرف كننده  به 

مسئولیت ناشی از عیب تجهیزات پزشکی مصرفی و مبانی آن
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مي باشد  دولتي  و  از خصوصي  اعم  يا حقوقي  شخص حقیقي 
كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف كننده شده است«، 
می توان اطالق اين ماده را از بین برد و مقصود قانون گذار را در 
همان حد از مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی شناخته شده 
در قوانین داخلی تفسیر نمود. چرا كه از عبارت »تشخیص مرجع 
رسیدگی كننده« چیزی جز احراز تقصیر توسط مرجع مربوطه 

نمی  توان فهمید )19(.
مسئولیت  از  خودرو  مصرف  كنندگان  از  حمايت  قانون  ماده3 
قراردادی و مسئولیت مدنی سنتی مندرج در قانون مدنی فراتر 
رفته و چنین مقرر می  دارد: »عرضه  كننده در طول مدت ضمانت 
مكلف به رفع هر نوع نقص يا عیب است كه در خودرو وجود 
داشته يا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد 
يا  بوده  به مصرف  كننده، مغاير  اعالم  ضمانت نامه و مشخصات 
مانع استفاده مطلوب از خودرو يا نافی ايمنی آن باشد يا موجب 
كاهش ارزش معامالتی خودرو شود. هزينه رفع نقص يا عیب 
خودرو در طول مدت ضمانت و جبران كلیه خسارات وارده به 
مصرف  كننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و 
هزينه  های درمان ناشی از نقص يا عیب، هزينه  های حمل خودرو 
مدت  طول  در  مشابه  جايگزين  خودروی  تامین  تعمیرگاه،  به 

تعمیرات بر عهده عرضه  كننده می  باشد.«
برخی از محققین، مسئولیت مندرج در اين ماده را مسئولیت 
اين  مطلب  تحقیق  اما   )17( كرده  اند  قلمداد  نوعی  و  محض 
بر ضمانت - مبتنی  مسئولیت  از  تلفیقی  فوق،  ماده  كه،  است 

نامه برای مدت محدود و آثار مسئولیت محض است. بدين معنا 
مسئولیت  ضمانت،  زمان  مدت  در  خودرو  عرضه  كنندگان  كه 
محض در برابر تمامی خسارات وارده ناشی از عیب كاال در برابر 
نبايد آن را  اما  مصرف كننده و اشخاص ثالث را بر عهده دارند. 
مسئولیت محض تولیدكنندگان تلقی كرد. چرا كه ماهیتی مدنی 
و قراردادی داشته و اختصاص به جبران خسارات مالی )ناشی از 
ورود خسارت بر مال و جان مصرف  كننده( دارد و برای ضمان 

تولیدكننده، مدت زمان تعیین كرده است.
پزشكی مصوب  تجهیزات  آيین  نامه  و 80  ماده 24  موجب  به 
94/7/1، مسئولیت ناشی از تولید، عملكرد و ايمنی تجهیزات و 
ملزومات پزشكی عرضه شده به عهده تولیدكننده يا واردكننده يا 
نماينده قانونی آنها )در صورت اعطای نمايندگی رسمی توزيع به 
طرف ثالث به منظور صادرات در محدوده مسئولیت  های مرتبط 

با عرضه و خدمات پس از فروش( می  باشد.
اكنون بايستی ديد كه مسئولیت مدنی تولیدكنندگان تجهیزات 
پزشكی در برابر مصرف  كنندگان احتمالی و اشخاص ثالث تا چه 

اندازه است؟

ماده25 آيین  نامه تجهیزات پزشكی در تعیین حدود مسئولیت 
عدم  احراز  صورت  »در  می دارد:  مقرر  چنین  تولیدكنندگان 
انطباق عملكرد و ايمنی تجهیزات و ملزومات پزشكی با ادعای 
تولیدكننده كه منجر به خسارات جانی، مالی و محیطی گردد؛ 
جبران  مسئول  آنها  قانونی  نماينده  يا  تولیدكننده/واردكننده 

خسارت وارده می  باشد.«
همانطوری كه مشاهده می  گردد، آيین نامه مذكور به دلیل تازه 
با نظريات مطرح دنیا، پیشگام  تصويب بودن و آشنايی مقنن 
نظريه مسئولیت محض  است  توانسته  داخلی،  قوانین  از ساير 
تجهیزات  عرضه  قبال  )در  عرضه  كنندگان  و  تولیدكنندگان 
پزشكی معیوب و فاقد ايمنی الزم( را به تصويب رسانده و به 
رسمیت بشناسد و ديگر الزم نیست كه خوانده در مقام اثبات 
تقصیر عرضه  كننده كاال برآيد. عذر خواهان به دلیل عدم تقصیر 
نبوده و موجب معافیت وی  نیز مسموع  به عیب  يا عدم علم 
نیست. بلكه ِصرف احراز عدم انطباق عملكرد كاالی تولیدی يا 
عرضه شده با ادعای عرضه كننده و رابطه علیت بین كاالی معیب 
و ورود خسارت بر مصرف  كننده يا شخص ثالث برای دادگاه، در 
حكم به جبران خسارت كفايت می  كند. پرواضح است كه دادگاه 
در مقام استناد به آراء خود در پرونده های مربوط به خسارات 
وارده ناشی از تجهیزات پزشكی معیوب، بايستی بر طبق مقررات 
آيین  نامه و بر مبنای مسئولیت محض حكم نمايد؛ چرا كه آيین-

به  اختصاص  و  بوده  قوانین داخلی  بر ساير  نامه مذكور الحق 
تجهیزات و ملزومات پزشكی دارد و نمی  توان آن را به ساير موارد 

مشكوک تسّری داد.
دقت در آيین  نامه پزشكی و قانون حمايت از حقوق مصرف    كننده 
در خصوص مغايرت تجهیزات ارائه شده با اصول ايمنی و عملكرد 
و استانداردهای الزم، نشان می  دهد كه قانونگذار برای حمايت 
نه تنها مسئولیت  از حقوق مصرف  كننده در آيین  نامه مذكور، 
محض جبران خسارت را بر عهده عرضه  كننده نهاده، بلكه به 
موجب ماده78 آيین  نامه تصويبی، وی را مكلف به اعالم فراخوان 
جمع  آوری و رفع نقص تجهیزات عرضه شده با دستورالعمل  های 
ابالغی نموده است كه در جای خود، از ورود خسارات احتمالی 
ديگر بر ساير مصرف  كنندگان جلوگیری كرده و با ترسیم نتیجه 
را  تولیدكنندگان  زيان بار،  و  معیوب  كاالهای  عرضه  از  حاصل 
ملزم می كند كه نسبت به تولید و عرضه كاالهای خود، نهايت 
دقت الزم را داشته باشند و بر مرغوبیت تولیدات خود بیفزايند 
تا كمتر گريبان گیر مسئولیت   های محتمل گردند. امری كه در 
ماده20 قانون حمايت از حقوق مصرف كننده، با بكارگیری عبارت 
»می توانند« بیشتر مناقع تولیدكننده يا عرضه  كنندگان را مّد 
رسیدگي  ذي صالح  »مراجع  می  دارد:  تصريح  و  داده  قرار  نظر 
عرضه- قانوني،  مقرر  مجازات  هاي  بر  عالوه  مي توانند  كننده 

احمد مرتاضی و همکاران
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 كنندگان كاال و خدمات يا تولیدكنندگان و فروشندگان را مجبور 
به جمع  آوري كاالهاي عرضه شده به منظور تعمیر و اصالح و 
رفع عیب كاالهاي فروخته شده يا خدمات عرضه شده نمايند.« 
اين مسئله از نقاط قوّت آيین  نامه بوده و ضرورت دقت در اين امر 

در تجهیزات پزشكی، دوچندان و بديهی است.
ضوابط  ماده14  و  آيین  نامه   80 و   24 ماده  بنابر  نهايت،  در 
نحوه توزيع و عرضه تجهیزات پزشكی مصوب1388 كه مقرر 
داشته: »رعايت اصول علمی و ايمن نگهداری و انبارش و حمل 
و نقل تجهیزات پزشكی با توجه به آئین نامه و ضوابط ابالغی 
توسط كلیه تولیدكنندگان، واردكنندگان، نمايندگی های توزيع، 
پزشكی،  تجهیزات  صنوف  دارو،  پخش  سراسری  شركت های 
از  جلوگیری  منظور  به  پزشكی  حرف  صاحبان  و  موسسات 
الزامی  پزشكی  تجهیزات  مصرف  تاريخ  انقضاء  و  كاال  تخريب 
است. مسئولیت مستقیم اين امر به عهده ناظرين فنی، صاحبان 
پروانه كسب، مسئولین فنی و صاحبان حرف پزشكی خواهد 
بود«، بايد به اين سوال متبادر بر ذهن پاسخ داد كه مسئولیت 
تولیدكنندگان يا عرضه  كنندگان متعدد در برابر مصرف  كنندگان، 

چگونه مسئولیتی خواهد بود؟
در پاسخ به سوال، معتقديم كه مواد فوق  الذكر و ماده65 كه اظهار 
می  دارد: »اعطای نمايندگی يا واگذاری انجام برخی از فعالیت 
به شخص حقیقی يا حقوقی ثالث، نافی مسئولیت  های قانونی 
تولیدكننده يا واردكننده نمی  باشد« و ساير مواد مرتبط مقرر در 
آيین  نامه تجهیزات و ملزومات پزشكی به همراه مقررات مصوب 
در ضوابط نحوه توزيع و عرضه تجهیزات پزشكی، هیچ صراحتی 
در تضامنی بودن مسئولیت عرضه  كنندگان كاالهای معیب ندارد. 
بنابراين بايستی پاسخ آن را در مقررات ديگر جستجو كرد. از 
آنجا كه قانون حمايت از حقوق مصرف  كنندگان بطور خاص به 
حقوق مصرف  كنندگان پرداخته و از نظر زمانی، الحق بر قانون 
مسئولیت مدنی و قواعد عام خسارات حاصل از عدم اجرای تعهد 
پذيرفتن مسئولیت  نظر می  رسد كه  به  قانون مدنی است،  در 
مصرف  كنندگان،  حقوق  از  حمايت  قانون  از  متظاهر  اشتراكی 
منطقی و معقول باشد؛ اگرچه پذيرش اين امر به ضرر مصرف -

كننده است و مناسب بود كه قانون گذار در آيین  نامه مذكور، با 
پرداختن به اين موضوع، ابهامات موجود را مرتفع می  نمود.

2. ميزان مسئوليت كيفری
اقامه دعوای حقوقی مبنی بر جبران خسارات  روشن است كه 
مدنی، نافی مسئولیت كیفری اشخاص نیست. لذا مقتضای ايراد 
صدمه زيان بار به مصرف  كننده، ناشی از تفريط، تسبیب و ترک فعل 
سازنده در تولید تجهیزات و ملزومات پزشكی معیوب، بنابر قاعده 
»دم المسلم اليذهب هدراً« )22(، ثبوت مسئولیت كیفری عرضه -

كننده است. مسئولیت كیفری، نوعی الزام شخص به پاسخگويی به 

آثار و نتايج نامطلوب پديده جزايی يا جرم است )23(.
به موجب ماده 448 و 449 قانون مجازات اسالمی، اقّل مجازات 
و ضمانت اجرا برای عرضه  كننده كاالی معیوب )كه سبب ورود 
جنايت گرديده( ديه يا ارش است. طبق ماده449، ارش، ديه 
غیرمقدری است كه میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه با 
لحاظ نوع و كیفیت جنايت و تأثیر آن بر سالمت مجني  علیه و 
میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر 
كارشناس، میزان آن را تعیین مي  كند. پیداست كه تسبیب در 
اينجا، مبتنی بر تقصیر نیست. بنابراين فارغ از مسئولیت محض 
مقرر در آيین  نامه تجهیزات و ملزومات پزشكی، بر طبق قوانین 
جزايی نیز، ديه و ارش به داللت ظاهر و به ِصرف اثبات رابطه 
علیت با عیب پنهان در كاال و ورود صدمه، ثابت می  گردد؛ مگر 
اقوا بر عیب  اثبات نمايد كه سبب خارجِی  اينكه عرضه  كننده 
بنابر ماده14  ايراد جنايت را فراهم كرده است.  كاال، موجبات 
كه مقرر می  دارد: »مجازات  هاي مقرر در اين قانون چهار قسم 
است: الف( حد ب( قصاص پ( ديه ت( تعزير. تبصره- چنانچه 
رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز 
شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود«؛ ديه نوعی مجازات 
است و از اين رو، حكم به ديه، صرفاً با رسیدگی كیفری ممكن 

خواهد بود.
در قوانین كیفری ايران، در صورتی كه عیب موجود در تجهیزات 
پزشكی مصرفی، موجب قتل مصرف  كننده گردد و تقصیر سازنده 
در ساخت تجهیزات صنعتی معیوب به اثبات رسد، به جهت فقد 
تعّمد در حدوث عیب و نتیجه حاصله، قتل در حكم خطای شبه 
عمد است )24( و مشارالیه به حبس و ديه محكوم می  گردد كه 
مستند به ماده616 مقرر كتاب پنجم از قانون مجازات اسالمی 
است و تصريح می دارد: »در صورتی كه قتل غیرعمد به واسطه 
امری كه مرتكب در آن  به  اقدام  يا  يا بی مباالتی  بی احتیاطی 
مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود 
مسبب به حبس از يک تا سه سال و نیز به پرداخت ديه در 
صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محكوم خواهد شد مگر اينكه 

خطای محض باشد.«
و  تولیدكنندگان  بر  مقرر  كیفری  مسئولیت  های  بر  عالوه 
نیز  خاص  قوانین  در  فوق،  عام  قانون  در  كاال  عرضه كنندگان 
و  استاندارد  موسسه  مقررات  و  قوانین  اصالح  قانون  جمله  )از 
تحقیقات صنعتی ايران مصوب1371، قانون مربوط به مقررات 
خوراكی،  مواد  قانون  و  مصوب1334  دارويی  و  پزشكی  امور 
آشامیدنی، آرايشی و بهداشتی مصوب1326( به تبیین مسئولیت 
كیفری آنان پرداخته شده است كه بدلیل تفّرق و عدم ارتباط 
مستقیم يا عدم انطباق غالب آنها با مسئله جزئِی مورد بحث 

تحقیق حاضر، مورد طرح و بررسی قرار نمی  گیرد.

مسئولیت ناشی از عیب تجهیزات پزشکی مصرفی و مبانی آن
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گفتنی است كه پیش  بینی مجازات تعزيری متنوع در قانون و 
مختلفی  عوامل  با  متناسب  مرتكب،  بر  آن ها  از  يک  هر  اعمال 
همچون زمان، مكان، اوضاع و احوال جامعه و غیره، در تحصیل 
جنبه بازدارندگی مجازات  ها، نقش بسزايی دارد )25(. مقنن در 
ماده18 قانون حمايت از حقوق مصرف  كنندگان، به كیفر مالی 
اكتفا كرده و چنین مقرر داشته است: »چنانچه كاال يا خدمات 
عرضه شده توسط عرضه  كنندگان كاال يا خدمات معیوب باشد و 
به واسطه آن عیب، خساراتي به مصرف  كننده وارد گردد، متخلف 
تا  به پرداخت جزاي نقدي حداكثر  عالوه بر جبران خسارات، 
معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شد.« از نظر نگارندگان، 
قانون گذار در قانون حمايت از حقوق مصرف  كننده در خصوص 
مسئولیت كیفری تولیدكننده )برخالف مسئولیت مدنی مقرر در 
ماده2 كه تكرار قواعد سنتی بوده و بنفع تولیدكننده است(، با 
گام برداشتن به سمت مصرف  كننده، در راستای حمايت از حقوق 
وی برآمده است. اما بايد توجه داشت كه اعمال مجازات مالی 
حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت نسبت به تولیدكنندگان 
نوپا، ممكن است آنان را از ادامه فعالیت  های تولیدی بازدارد يا 
دست كم تحت فشار قرار دهد. بنابراين مناسب بود كه قانون گذار 

خود را منحصر در مجازات مالی نمی  كرد.

نتيجه  گيری
1- با حصول عیب پنهان در نفس تجهیزات پزشكی معیوب و 
غیرايمن، حسب ماده433 ق.م و ماده2 قانون حمايت از حقوق 
مصرف  كننده، زيان  ديده در صورتی كه مبیع جزئی باشد، حق 
فسخ معامله يا نگهداری مبیع و اخذ ارش را دارد و اگر معامله 
كلی باشد، تعويض كاال با نمونه سالم يا استرداد آن، حق اوست. 
در جايی كه زيان حاصله ناشی از بكارگیری تجهیزات و ملزومات 
معیب باشد، متضرر مطابق مقررات حقوقی ايران، بر مبنای قواعد 
عام خسارات حاصل از عدم اجرای تعهد موضوع ماده226 به بعد 
قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت مدنی موضوع ماده1 ق.م.م و 
ماده331 ق.م، می تواند با اثبات تقصیر تولیدكننده، وی را ملزم 
به جبران خسارت نمايد. با احتساب مندرجات فوق، خأل اصالح 
قوانین مسئولیت مدنی در قوانین داخلی در اثر دشواری اثبات 

تقصیر و محدوديت آن به ضمان قراردادی محسوس است.

2- دفع تصور پذيرش مسئولیت محض ناشی از ماده18 قانون 
حمايت از حقوق مصرف  كننده، تضامنی نبودن مسئولیت در اين 
قانون و تكرار مبانی حقوق سنتی قواعد عام، مخالف با اهداف و 
راهبرد اين قانون است و عماًل مزيتی در ايجاد تعادل بین حقوق 
مذكور  قانون  نمی  آيد.  حساب  به  مصرف  كننده  و  تولیدكننده 
برخالف مسئولیت مدنی، توانسته است در خصوص مسئولیت 
كیفری، گام مؤثرتری در حمايت از حقوق مصرف  كننده بردارد؛ 
اگرچه منحصر بودن آن در كیفر مالی نقطه ضعف تلقی می-

 گردد.
پزشكی  ملزومات  و  تجهیزات  آيین  نامه  تصويب  اثر  در   -3
مصوب1394، نظريه مسئولیت محض عرضه  كنندگان تجهیزات 
معیب، رسمیت يافته است. امری كه به استناد ماده25 آيین-

نامه، ِصرف احراز عدم انطباق عملكرد كاالی تولیدی با ادعای 
از  و حمايت  است  زيان  به جبران  مستلزم حكم  تولیدكننده، 
حقوق مصرف  كننده، نیازمند قرارداد يا اثبات تقصیر نیست. بر 
اين اساس، مبنای خطر در حقوق و قاعده اتالف در فقه امامیه، 
با اين ماده سازگارتر است كه با عدم   تفكیک در جان و مال، از 
نظريه تضمین حق، احتراز نموده است. مشخص نبودن موضع 
قانون گذار در اختیاِر مسئولیت اشتراكی يا تضامنی و عدم تصريح 
به كیفر عرضه  كنندگان كاالهای معیوب و ارجاع به قوانین خاصی 
كاالهای مصرفی  از عیب  ناشی  كیفری  باب مسئولیت  در  كه 
ساكت است، از ايرادات اساسی آيین  نامه مذكور بشمار آمده و 
الزام و تكلیف عرضه  كننده به اعالم فراخوان جمع  آوری و رفع 
نقص تجهیزات عرضه شده معیوب به موجب ماده78، از مزايا و 
مرجّحات آيین  نامه تصويبی بر ماده20 قانون حمايت از حقوق 

مصرف  كننده بحساب می  آيد.
4- جبران خسارت مدنی نافی جبران خسارت كیفری نبوده و 
مقتضای ايراد صدمه زيان  بار ناشی از تفريط يا ترک فعل سازنده 
ديه  مجازات  های  از  يكی  می  تواند  معیوب،  پزشكی  تجهیزات 
ديه موضوع  و  و 449 ق.م.ا، حبس  ماده448  ارش موضوع  يا 
خسارت  برابر  چهار  تا  حداكثر  نقدی  جزای  ق.م.ا،  ماده616 

موضوع ماده18 قانون حمايت از حقوق مصرف  كنندگان باشد.
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مقـاله تحقیقی 

آگاهی و نگرش دندانپزشـکان عمومی شهرستـان اردبیل در 
خصـوص دندانپزشـکی مبتنی بر شـواهد

چكيده
زمينه: دندانپزشكی مبتنی بر شواهد روشی برای گنجاندن نتايج تحقیقات در اعمال بالینی 
روزمره ی دندانپزشكی است . مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشكان 

فعال در شهرستان اردبیل درباره ی دندانپزشكی مبتنی بر شواهد صورت گرفت.
روش كار: در اين مطالعه توصیفی-مقطعی، آگاهی و نگرش دندانپزشكان فعال در شهرستان 
اردبیل با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته در خصوص دندانپزشكی مبتنی بر شواهد مورد 
بررسی قرار گرفت.  پاسخ دندانپزشكان به سؤاالت آگاهی و نگرش به صورت درصد گزارش 
شد و ارتباط آگاهی و نگرش با متغیرهای سن، جنس، سابقه اشتغال، محل فعالیت و تحصیل 
بر حسب مورد، توسط آزمون های t�test، ضريب همبستگی پیرسون و آنالیز واريانس مورد 

بررسی قرار گرفت.
برابر  اردبیل  شهرستان  در  فعال  دندانپزشكان  آگاهی  نمرات  مجموع  میانگین  يافته ها: 
4/36±9/17و میانگین مجموع امتیازات نگرش آنان نیز معادل 4/8±23/53 بوده است. ارتباط 
 ،)p=0/06 نگرش ،p=0/13 معنی داری از نظر امتیازات آگاهی و نگرش بر حسب سن ) آگاهی
 ،)p=0/26 نگرش p=0/25 (، محل فعالیت ) آگاهی p=0/31 نگرش ،p=0/25 جنس ) آگاهی
 ،p=0/15 ( و محل فارغ التحصیلی ) آگاهی p=0/06 نگرش ،p=0/13 مدت اشتغال ) آگاهی

نگرش p=0/69 ( يافت نشد.
نتيجه گيري: مجموعاً آگاهی دندانپزشكان اردبیل در خصوص دندانپزشكی مبتنی بر شواهد 
رضايت بخش نبوده، با اين وجود نگرش منفی در اين زمینه وجود نداشت و بیشتر دندانپزشكان 

تمايل به آموزش در اين زمینه را عنوان نمودند.  
واژگان كليدی: دندانپزشكی مبتنی بر شواهد، آگاهی، نگرش

دوره 36 - شماره 1 - بهار 1397: 22-27

 ،2 باقـری  ابوالفضـل   ،*1 حقـی  ولـی زاده  هالـه 
4 مینـوی  شـهرام    ،3 عیسـی زاده فر  خاطـره 

1 استادیار بخش دندانپزشکی ترمیمی، دانشگاه 

دندانپزشکی،  دانشکده  اردبیل،  پزشکی  علوم 
اردبیل، ایران

2 استادیار بخش بخش پاتولوژی دهان و دندان، 

دانشکده  اردبیل،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دندانپزشکی، اردبیل، ایران

دانشـگاه  اجتماعـی،  پزشـکی  بخـش  اسـتادیار   3

علـوم پزشـکی اردبیل، دانشـکده دندانپزشـکی، 
اردبیـل، ایـران

4 دندانپزشک، اردبیل، ایران

* نشـانی نویسـنده مسـئول: بخش دندانپزشکی 
ترمیمی، دانشـکده دندانپزشـکی دانشـگاه علوم 

پزشـکی اردبیل، اردبیـل، ایران

        h.valizadeh@arums.ac.ir :نشانی الکترونیک
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مقدمه
شواهد  مرور  براي  جديدي  فرآيند   ،1990 سال های  طی  در 
علمي در حیطه علوم پزشكي ظهور كرد. اين فرايند، يک رويكرد 
سیستماتیک برای خالصه كردن حجم انبوه متون و مقاالت بود كه 
دست اندركاران بهداشت و سالمت نیاز داشتند تا تجربیات خود 
را با آن تلفیق دهند. با توجه به اينكه مطالعه ی حجم انبوه و زياد 
مقاالت كه ساالنه در مجالت معتبر منتشر مي شوند، غیرممكن 
 EBM )Evidence�Based( بر شواهد  مبتنی  پزشكی  باشد،  می 
Medicine از يک فرآيند سیستماتیک استفاده كرده و رابطه میان 
شواهد و موقعیت هاي خاص كلینیكي را ارزيابی می نمايد )1(.  بر 
پايه ی بروز و ظهور اين اصول در علم پزشكي، جامعه دندانپزشكي 
آمريكا آن را در دندانپزشكي نیز تعمیم و توسعه داد. براين اساس، 
EBD )Evidence�Based�Dentist� )دندانپزشكي مبتني بر شواهد 

ry معرفی گرديد كه رويكردي براي حفظ سالمت دهان می باشد و 
تلفیقی از شواهد علمي و تشخیص هاي كلینیكي متناسب با سابقه 
و وضعیت دهاني و پزشكي بیمار، مهارت كلینیكي دندانپزشک در 

كنار نیازها و اولويت هاي درماني بیمار مي باشد )1و2(. 
موضوع  يک  به  تبديل  امروزه  دندانپزشكی،  بالینی  تجربه ی 
بیماران،  آگاهی  افزايش  است.  شده  چالش برانگیز  و  پیچیده 
تغییر الگوهای اقتصادی-اجتماعی افراد، پیشرفت های تكنیكی 
روزمره  بالینی  تجربه ی  در  همگی  اطالعات  انفجار  پديده ی  و 
دندانپزشكی   .)3( می باشند  مؤثر  بالینی  تصمیم گیری های  و 
مبتنی بر شواهد روشی برای نزديک ساختن نتايج تحقیقات و 
اعمال بالینی روزمره ی دندانپزشكی است.  تجربه ی دندانپزشكی 
جريان  مستمر  طور  به  نیز  زندگی  در طول  شواهد  بر  مبتنی 
فارغ التحصیالن   .)4( است  فردی  آموزش  يک  واقع  در  و  دارد 
دانشكده های دندانپزشكی در هنگام فارغ التحصیلی، از دانش به 
روز و جديدی در درمان های دندانپزشكی برخوردار می شوند. 
با گذشت زمان به تدريج  از اطالعات آنان  با اين حال، برخی 
قديمی شده و دانش و تكنولوژی جديدی جايگزين آنها می شود. 
بیمار، ضروری  ارتقاء سالمت  راستای  در  به ويژه  اساس،  براين 

است كه دندانپزشكان دانش خود را به روز نگه دارند )5(.
 در توانمندي هاي تعريف شده براي يک دندانپزشک عمومي در 
اتحاديه اروپا و امريكاي شمالي، به مهارت يادگیري مادام العمر 
عملكرد  و  اصول  از  استفاده  مستلزم  كه   )life�long learning(
مبتني بر شواهد است، به عنوان يكي از توانمندي هاي اصلي 
اصول  آموزش  گنجاندن  مبنا،  همین  )6(.بر  است  شده  تاكید 
آموزشي  برنامه  محتواي  در  شواهد"  بر  مبتني  "دندانپزشكي 
و  شده  توصیه  عمومی  دوره  در  دندانپزشكي  دانشكده هاي 
تحقیقاتي نیز برای دستیابی به بهترين شیوه آموزش اين مهارت 

انجام گرديده است )7(.  

علیرغم اهمیت موضوع و تأثیر آگاهی و نگرش دندانپزشكان از 
EBD در كیفیت درمان ارائه شده به بیماران، مطالعات اندكی 
در اين زمینه در كشورمان  انجام گرفته است. نتايج مطالعات 
در اين زمینه می تواند در برنامه ريزی های آموزشی در دوره های 
بازآموزی و آموزش دانشجويان در دانشگاه ها حائز اهمیت باشد. 
بنابراين مطالعه ی حاضر، با هدف تعیین میزان آگاهی و نگرش 
دندانپزشكی  خصوص  در  اردبیل  شهر  عمومی  دندانپزشكان 

مبتنی بر شواهد EBD انجام گرفت.

روش  كار
پرسشنامه  توسط  مقطعی  توصیفی-  صورت  به  مطالعه  اين 
ای محقق ساخته، بر روی جامعه دندانپزشكان فعال در شهر 
نظام  در  نامشان  كه  دندانپزشكانی  كلیه  شد.  انجام  اردبیل 
پزشكی شهرستان اردبیل ثبت شده و در سال 1394در يكی 
از مراكز دولتی و خصوصی اردبیل فعالیت داشتند وارد مطالعه 
شدند . ضمن هماهنگی تلفنی، پرسشنامه ها به محل فعالیت 
دندانپزشكان ارسال شد و پس از تكمیل، جمع آوری گرديد. 
گرفت.  انجام  نام  بی  به صورت  و  اختیاری  پرسشنامه  تكمیل 
ها  پرسشنامه    )89/7%( نفر   78 دندانپزشكان،  كل  میان  از 
بخش  در  بود،  بخش   3 شامل  پرسشنامه  كردند.   تكمیل  را 
اول، اطالعات دموگرافیک شامل سن و جنس، سابقه فعالیت 
دندانپزشكی، محل اشتغال و محل تحصیل قرار داشت. بخش 
دوم، شامل سواالت مربوط به آگاهی و بخش سوم شامل سواالت 
مربوط به نگرش دندانپزشكان نسبت به دندانپزشكی مبتنی بر 
شواهد بود. جهت ارزيابی روايی،  پرسشنامه در اختیار  پنج نفر از 
اعضای هیئت علمی دانشكده دندانپزشكی اردبیل قرار گرفت و 
اصالحات الزم انجام گرفت. پايايی پرسشنامه نیز پس از تكمیل 
توسط 20 دندانپزشک،  توسط آزمون آلفای كرونباخ تايید شد. 
اين افراد از مطالعه اصلی خارج شدند. جهت آنالیز آماری از نسخه 
20 نرم افزار SPSS استفاده شد. پاسخ دندانپزشكان به سواالت 
آگاهی و نگرش به صورت درصد گزارش گرديد. جهت بررسی 
رابطه آماری، به هر يک از پاسخهای قسمت آگاهی امتیازی از 
صفر تا 2 ) پاسخ درست=2، نادرست=0، آگاهی ندارم=1(  و به 
پاسخهای قسمت نگرش امتیازی از 1 تا 5 ) به شدت مخالفم=1، 
مخالفم=2، نظری ندارم=3، موافقم=4، به شدت موافقم=5( تعلق 
گرفت. مجموع امتیازات آگاهی و نگرش محاسبه و رابطه آنها با 
متغیرهای سن، جنس، سابقه اشتغال، محل فعالیت و تحصیل 
بر حسب مورد از آزمون های t�test، ضريب همبستگی پیرسون 
و آنالیز واريانس استفاده شد. سطح معنی داری كمتر از 0/05 

در نظر گرفته شد.

آگاهی و نگرش دندانپزشـکان عمومی شهرستـان اردبیل در خصـوص دندانپزشـکی مبتنی بر شـواهد
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يافته ها
نفر   49 مطالعه،  در  كننده  شركت  دندانپزشک   78 میان  از 
)62/8%( مرد و  29نفر  )37/2%( زن بودند.  محدوده سنی 
نفر )12/8%( در  بود.  10  بررسی 60-25 سال  جامعه مورد 
نفر  و 5  بخش خصوصی  در   )%71/8( نفر  دولتی، 56  بخش 
داشتند. محدوده سابقه  فعالیت  دو بخش  در هر  نیز   )%6/4(
فعالیت دندانپزشكی از 1 تا 35 سال به دست آمد. محل تحصیل 

دندانپزشكان نیز در جدول 1 ارائه شده است.
فراوانی پاسخ دندانپزشكان به سؤاالت آگاهی و نگرش به ترتیب 
در جداول 2 و 3  نشان داده شده است. میانگین نمرات آگاهی 
برابر با 4/36±9/17 و میانگین نمرات نگرش برابر با 23/53±4/8 

به دست آمد.

جدول 1. فراوانی محل تحصیل دندانپزشکان عمومی شهر اردبیل

درصدتعداددانشگاه محل تحصیل
1620/5دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1620/5دانشگاه علوم پزشکی تهران
810/3دانشگاه علوم پزشکی گیان

810/3دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
79/0دانشگاه علوم پزشکی همدان

67/7دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسامی تهران
45/1دانشگاه علوم پزشکی بابل

33/8دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
22/6دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
22/6دانشگاه علوم پزشکی مشهد

22/6دانشگاههای علوم پزشکی خارج از ایران
11/3دانشگاه علوم پزشکی قزوین

11/3دانشگاه علوم پزشکی زابل
22/6بدون پاسخ

جدول 2. درصد فراوانی پاسخ های دندانپزشکان به سؤاالت بخش آگاهی از دندانپزشکی مبتنی بر شواهد 

درستسؤال
(%)

نادرست
(%)

آگاهی ندارم
(%)

دندانپزشکی مبتنی بر شواهد(EBD) تلفیق شواهد علمی اثبات شده با مهارت و تجربه کلینیکی 
 16/7 5/1 76/9دندانپزشک و الویت های بیمار در تصمیم گیری های درمانی می باشد.

EBD دارای چند مرحله است شامل مشخص کردن پرسش کلینیکی،یافتن پاسخ/شواهد، ارزیابی 
 21/8 0 76/9اعتبار شواهد و استفاده از شواهد در صورتی که از نظر کلینیکی مناسب باشد.

 19/2 60/3 19/2شواهد برگرفته از تمامی مقاالت منتشر شده در مجات علمی در EBD قابل استفاده است.
Critical apprasing پروسه ارزیابی و تفسیر شواهد با بررسی سیستماتیک اعتبار، نتایج و ارتباط 

 65/4 5/1 28/2کلینیکی (relevance) است.

 71/8 14/1 14/1مطالعات cohort در باالترین سطح اعتبار شواهد قرار دارد.
Cochrane collaboration سازمانی بین المللی است با هدف ایجاد و حفظ یک بانک اطاعاتی 

.systematic review از مطالعات online26/9 5/1 67/9 

 24/4 61/5 14/1مهمترین معیار برای ارزیابی یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی بودن است.
Meta analysis, narrative reviews, systematic reviews مقاالت خاصه هستند که از لحاظ 

 48/7 32/1 16/7قدرت مقاله برابری می کنند.

 EBD85/9 1/3 11/5 این امکان را فراهم می سازد که دندانپزشک دانش و مهارت کلینیکی خود را بهبود بخشد.
 EBD83/3 1/3 15/4 با بهبود کیفیت و کارایی درمانهای کلینیکی به بیمار سود می رساند.

جدول 3. درصد فراوانی پاسخ های دندانپزشکان به سؤاالت بخش نگرش نسبت به دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

به شدت سؤال
نظری ندارم مخالفم (%)مخالفم (%)

(%)
موافقم 

(%)
به شدت 

موافقم (%)
 1/3 14/1 35/9 34/6 12/8به نظر من EBD دیدگاهها و نظرات بیمار را در نظر نمی گیرد

به نظر من مراقبتهای دندانی بدون استفاده از EBD به طور کامل قابل 
 1/3 17/9 35/9 41/0 2/6انجام است

 EBD2/6 20/5 41/0 33/3 1/3 پروسه ای زمان بر است
 0 9/0 29/5 43/2 14/1به نظر من EBD تجربه کلینیکی را نادیده می گیرد

انواع خدمات دندانپزشکی که ارائه می گردد محدود است و بنابراین 
 EBD16/7 51/3 25/6 5/1 0 یک ضرورت نیست

 EBD9/0 28/2 24/4 35/9 1/3 تصمیم گیری کلینیکی را با پیچیدگی روبه رو می کند
 EBD17/9 35/9 16/7 25/6 2/6 کیفیت مراقبت های دندانی را کاهش می دهد

به نظر من شواهد علمی راهنمای کلینیکی مناسبی برای کار 
 2/6 26/9 15/4 16/737/2دندانپزشکی نمی باشد

 3/8 21/8 16/7 32/1 24/4تمایلی برای آموزش بیشتر در زمینه EBD ندارم

هاله ولی زاده حقی و همکاران
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آزمون t�test تفاوت معنی داری در میزان آگاهی ) p=0/25( و 
نگرش ) p=0/31( بر حسب جنس نشان نداد.با بررسی ضريب 
آگاهی  نمرات  مجموع  و  دندانپزشک  سن  بین  همبستگی،  
 )p=0/06( و نیز بین سن و مجموع امتیازات نگرش )p=0/13(
 )p=0/13( ارتباط معنی داری ثبت نشد. هم چنین میزان آگاهی
و نگرش )p=0/06(  ارتباط معنی داری با سابقه فعالیت نشان 

نداد. 
برابر  خصوصی  بخش  شاغلین  در  آگاهی  نمرات  میانگین 
در  شاغلین  و   10/2±4/98 دولتی  بخش  3/91±8/67؛  با 
همچنین   . آمد  به دست  با 11/40±5/27  برابر  بخش  دو  هر 
معادل  خصوصی  بخش  شاغلین  در  نگرش  امتیازات  میانگین 
هر  در  شاغلین  و   25/7±2/91 دولتی  بخش  5/28±22/95؛ 
نشان  طرفه  يک  واريانس  آنالیز  آزمون  بود.  دو 24/00±3/00 
داد تفاوت معنی داری از نظر میزان آگاهی )p=0/25( و نگرش 
)p=0/26( بر حسب محل اشتغال وجود ندارد. بین محل تحصیل 
و میزان آگاهی )p=0/15( و نگرش )p=0/69( نیز تفاوت معنی 

داری به دست نیامد.

بحث
به  كلینیكی  از شواهد  تركیبی  بر شواهد  مبتنی  دندانپزشكی 
 ،EBD همراه استفاده از شواهد پژوهشی می باشد. هدف از فرايند
بهبود كیفیت، كارايی و تناسب مراقبت های دندانی از طريق 
باشد  بر شواهد می  كاربرد اصول و روشهای استاندارد مبتنی 
)9و8(. در مطالعه حاضر میزان آگاهی و نگرش دندانپزشكان 
شواهد   بر  مبتنی  دندانپزشكی  مورد  در  اردبیل  شهر  در  فعال 
مورد بررسی قرار گرفت. نتايج مطالعه در بخش آگاهی نشان داد 
كه بیش از دو سوم دندانپزشكان در مورد مفهوم EBD و مراحل 
و كلیات آن پاسخ درست دادند، با اين وجود در مورد جزئیات 
EBD آگاهی پايین تری گزارش شد كه مشابه با نتايج مطالعات 

ديگر بود )11و10و3(. 
ارزيابی انتقادی يا Critical appraisal، از موارد مهم در تصمیم 
گیری بالینی محسوب می گردد چرا كه استفاده از هر نوع مقاله 
ای و يا نتیجه گیری نادرست از آنها می تواند به معنی به خطر 
افتادن سالمت يک فرد باشد )12(. طبق نتايج مطالعه، %28/2 
درست  پاسخ   Critical appraisal خصوص  در  دندانپزشكان 
آگاهی  دندانپزشكان گزينه عدم  تعداد  بیشترين  و  بودند  داده 
را انتخاب كرده بودند. همچنین در مطالعه حاضر میزان آگاهی 
در سواالت مربوط به انواع مختلف مطالعات  نیز حاكی از عدم 
آگاهی كافی در جزئیات EBD بود. در مطالعه Yusof و همكاران 
كلی  مفهوم  از  مالزيايی  دندانپزشكان  سال 2008،  %80  در 
EBD با خبر بودند، 71/1% مفهوم مرور سیستماتیک را می 

دانستند و 61/5% با مفهوم ارزيابی انتقادی آشنا بودند )13( 
كه نشان می دهد در مقايسه با مطالعه حاضر، درصد آگاهی آنها 

نسبت به مفاهیم EBD باالتر بود.
در مطالعه حاضر تنها يک چهارم دندانپزشكان شركت كننده در 
خصوص Cochrane collaboration آگاهی داشتند. اين سازمان 
در سال 1992 با هدف كمک به متخصصین بالینی و پژوهشگران 
و يا بیماران برای آماده سازی، طراحی و دستیابی به مرورهای 
Glen� و Iqbal 14(. در مطالعه )سیستماتیک تأسیس شده است 

ny )3(، %72 از دندانپزشكان انگلیسی هیچ ذهنیتی راجع به اين 

سازمان نداشتند كه يافته های مطالعات ديگر نیز همراستا با نتايج 
اين مطالعه بودند )16و15و13و3(.  

منتشر شده  مطالعات  تمامی  از  گرفته  بر  ترديد شواهد  بدون 
قابل استفاده نبوده و يا از ارزش يكسانی برخوردار نیستند )17(. 
فراوانی پاسخ دندانپزشكان در سؤاالت مربوط به انواع مقاالت 
و جزئیات مربوط به اصطالحات مرتبط با EBD نشان داد كه 
دندانپزشكان از آگاهی كافی در اين زمینه برخوردار نمی باشند. 
هیئت  اعضای  آگاهی  میزان  همكاران  و  صابونچی  مطالعه  در 
مفاهیم  خصوص  در  ايران  دندانپزشكی  های  دانشكده  علمی 
پايه ای EBD و مهارتهای ارزيابی انتقادی متوسط ارزيابی گرديد 
)18(. در مطالعات كشورهای ديگر نیز با وجود باالتر بودن میزان 
عددی آگاهی در مقايسه با مطالعه حاضر، میزان آگاهی در مورد 
جزئیات و مهارتهای  EBD كمتر از آگاهی در مورد مفهوم كلی 
EBD بود )19و13و3(. بنابراين افزايش آگاهی دندانپزشكان و 
بااليی می  اهمیت  به جزئیات EBD دارای  دانشجويان نسبت 
باشد. دندانپزشكی مبتنی بر شواهد نه تنها به دندانپزشک بالینی 
اين امكان را می دهد كه از نتايج جستجوهای الكترونیكی برای 
عنوان  به  بلكه  نمايد  استفاده  بالینی  روزمره ی  مشكالت  حل 
روشی برای بهبود آگاهی و مهارت های بالینی فرد دندانپزشک 

دارای اهمیت می باشد )20(.
شهر  در  فعال  دندانپزشكان  حاضر،  مطالعه  نتايج  اساس  بر 
شواهد  بر  مبتنی  دندانپزشكی  به  نسبت  منفی  نگرش  اردبیل 
نشان ندادند. در مطالعه صابونچی و همكاران )18( و مطالعه 
جعفری و همكاران )21( در ايران، نگرش كلی اعضای هیئت 
علمی و دانشجويان دندانپزشكی نسبت به EBD مثبت بود كه 
نسبت به جامعه مورد بررسی  مطالعه ما اندكی بیشتر می باشد. 
نگرش مثبت نسبت به موضوع می تواند به عنوان يک فرصت 
برای برنامه ريزان آموزش دندانپزشكی در دانشكده ها و دوره 
های بازآموزی نگريسته شود. در اصالحاتی كه اخیراً در برنامه 
های آموزشی دندانپزشكی در دانشكده های پیشرو انجام شده 
است تاكید زيادی به مهارتهای تفكر انتقادی و آموزش به روش 
مبتنی بر شواهد شده است )22(. در مطالعه ديگری در ايران 

آگاهی و نگرش دندانپزشـکان عمومی شهرستـان اردبیل در خصـوص دندانپزشـکی مبتنی بر شـواهد
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نیز اين نتیجه گیری انجام شد كه زمینه برای آموزش EBD در 
دانشجويان دندانپزشكی وجود دارد و با گنجاندن اين مبحث در 
سرفصل دروس می توان نقايص موجود دراين زمینه را برطرف 
البته الزم به ذكر می باشد كه اجرای آموزش به  نمود )21(. 
و  كافی  زمان  مستلزم  شواهد  بر  مبتنی  دندانپزشكی  روش 
امكانات دسترسی به كامپیوتر و اتصال به شبكه اينترنت بوده و 
اساتید مجرب در اين زمینه مورد نیاز می باشند )22( كه شايد 

در همه دانشكده های دندانپزشكی فراهم نگردد.
برخی مشكالت و نارسايی ها از قبیل كمبود زمان و امكانات 
  EBD اجرای  موانع  به عنوان  زمینه  اين  و دانش كم در  مالی 
نتايج  اساس  بر  در مطالعات گزارش شده است )23و 13و3(. 
مطالعه ما بیش از يک سوم دندانپزشكان اردبیلی معتقد بودند 
كه EBD مستلزم زمان طوالنی بوده و تصمیم گیری كلینیكی 
را با پیچیدگی روبه رو می كند. با توجه به اينكه تعداد قابل 
توجهی از دندانپزشكان در بخش  خصوصی و يا همزمان در هر 
دو بخش خصوصی و دولتی مشغول به فعالیت بودند زمان و حق 
الزحمه درمانی نقشی اساسی در كاربرد و نگرش آنها نسبت به 

EBD داشته است. 

نظر  از  داری  معنی  تفاوت  هیچ  حاضر،  مطالعه  نتايج  طبق 
میزان آگاهی و نگرش بر اساس متغییرهای سن، جنس، محل 
تحصیل و فعالیت و سابقه فعالیت ديده نشد كه می تواند به 

دلیل برخورداری از كوريكولوم آموزشی مشابه در دانشگاه ها و 
دوره های بازآموزی باشد. در مطالعه Yamalik و همكاران سن و 
الگوی تجربه بالینی و سابقه اشتغال اثرات معنی داری در پاسخ 
دهی به سؤاالت داشته است كه متفاوت با نتايج مطالعه ماست 
)24( هم چنین در مطالعه جعفری و همكاران دانشجويان پسر 
آگاهی بیشتری نسبت به دانشجويان دختر نشان دادند )21(. 
اين تفاوت ها می تواند ناشی از تفاوت جامعه مورد بررسی باشد 
البته ادعا می شود نظام های آموزشی حرفه ای بايد تفاوت های 
مربوط به عوامل زمینه ای از جمله جنسیت را از بین ببرد )21( 

كه در مطالعه ما نیز نتايج نشانگر همین مسئله می باشد.
علیرغم در نظر داشتن محدوديت های مطالعه از جمله محدود 
بررسی  به  نیاز جدی  به يک شهر،  بررسی  مورد  بودن جامعه 
موانع، برای افزايش آگاهی دندانپزشكان نسبت به  EBD و بهبود 
نگرش آنان و برنامه ريزی جهت عملی شدن كاربرد اين روش در 

دندانپزشكی كشور احساس می گردد.

نتيجه گيری 
دندانپزشكی  خصوص  در  اردبیل  دندانپزشكان  آگاهی  دركل 
مبتنی بر شواهد و جزئیات اين مهارت رضايت بخش نبوده ولی 
با اين وجود نگرش منفی در اين زمینه وجود نداشت و بیشتر 

دندانپزشكان تمايل به آموزش در اين زمینه را عنوان نمودند.
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مقـاله تحقیقی 

بررسی فرسودگی شغلی در پزشکان خانواده روستايی شاغل 
درمراکز بهداشت شهرستان مشهد - 1393

چكيده
زمينه: فرسودگي شغلي كاركنان يكي از عوامل اساسي در كاهش كارايي و از دست رفتن 
نیروي انساني است. معضل فرسودگي شغلي درحرفه های ياري دهنده از جمله مشاغل پزشكی 
به دلیل ماهیت استرس زای آنها بیشتر ايجاد مي شود. اين پژوهش با هدف بررسی فرسودگی 

شغلی در پزشكان خانواده روستايی در شهرستان مشهد در سال 1393 صورت گرفت.
روش كار: اين مطالعه مقطعي با مشاركت120پزشک خانواده روستايی شاغل شهرستان مشهد 
 Maslach انجام شد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه فرسودگي شغلي مازالک

Burnout Inventory بود.

ابعاد سه گانه فراوانی فرسودگی شغلی پزشكان خانواده بصورت خستگي عاطفي  يافته ها: 
كم )56/2 درصد(، عملكرد شخصي، زياد )39/3 درصد( و مسخ شخصیت، كم )74/2 درصد( 
گزارش شد. در رابطه با ابعاد سه گانه شدت فرسودگی شغلی پزشكان خانواده؛ مسخ شخصیت، 
متوسط)67/4 درصد(، خستگي عاطفي، متوسط )50/6 درصد( و عملكرد شخصي، زياد)47/2 
درصد( گزارش شد. يافته ها نشان داد خستگي عاطفي ارتباط معناداري با وضعیت تاهل و 

وضعیت استخدام دارد و شدت خستگی عاطفی در پزشكان خانواده رسمي بیشتر بود. 
نتيجه گيری: باتوجه به تاثیر محیط كار بر پزشكان خانواده و لزوم برخورداری از بهداشت روانی 
مطلوب، انجام اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری ازاحتمال بروز فرسودگی شغلی ضرورت 
معنوی  مانند حمايت های  زاي شغلی  تنش  عوامل  كاهش  استراتژي هاي  تدوين  لذا  دارد. 
مديران، شركت دادن پزشكان خانواده درتصمیم گیری ها، تقلیل ساعات كاری و يا افزايش 
نامه پزشک  اجرايی  متعادل در دستورالعمل های  و  يكنواخت  پرداختی، سیاستگذاری های 
خانواده، پرهیز از سیاست های چندگانه درطول اجرای برنامه دربین كاركنان متعدد می تواند 

از جمله اين اقدامات باشد.
واژگان كليدی: فرسودگی شغلی، پزشک خانواده، مركز بهداشت

محمودیـان  سـادات  سـاناز   ،1 کیمیافـر  خلیـل 
موسـی  احسـان   ،3 الشـریعتی  امیـن  فرزانـه   ،2

*5 رجائیـان  مهشـید   ،4 فرخانـی 

1 اسـتادیار، گـروه مـدارک پزشـکی و فـن آوری 

اطاعـات سـامت، دانشـکده علـوم پیراپزشـکی، 
دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد، مشـهد، ایـران

و  پزشـکی  مـدارک  گـروه  ارشـد،  کارشـناس   2

علـوم  دانشـکده  سـامت،  اطاعـات  آوری  فـن 
مشـهد،  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  پیراپزشـکی، 

ایـران مشـهد، 

مـدارک  گـروه  عمومـی،  بهداشـتی  کارشـناس   3

پزشـکی و فـن آوری اطاعات سـامت، دانشـکده 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  پیراپزشـکی،  علـوم 

ایـران مشـهد،  مشـهد، 

4 کارشـناس ارشـد اپیدمیولـوژی، گـروه مـدارک 

پزشـکی و فـن آوری اطاعات سـامت، دانشـکده 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  پیراپزشـکی،  علـوم 

مشـهد، مشـهد، ایـران

گـروه  پزشـکی،  مـدارک  و  آمـار  کارشـناس   5

مـدارک پزشـکی و فـن آوری اطاعـات سـامت، 
علـوم  دانشـگاه  پیراپزشـکی،  علـوم  دانشـکده 

ایـران مشـهد،  مشـهد،  پزشـکی 

مـدارک  گـروه  مسـئول:  نویسـنده  نشـانی   *
پزشـکی و فـن آوری اطاعات سـامت، دانشـکده 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  پیراپزشـکی،  علـوم 

ایـران مشـهد،  مشـهد، 

rajaeianm1@mums.ac.ir :نشانی الکترونیک

دوره 36 - شماره 1 - بهار 1397: 28-33
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مقدمه 
بسیاري ازمردم تقريبا يک سوم اوقات شبانه روز را در محیط 
كار مي گذرانند. كاربه انسان هويت و قدرت مي بخشد و منبع 
مهمي براي رضايت، اعتماد به نفس و تثبیت وضعیت اجتماعي 
است)1(. انسان و محیط او به طور مداوم در حال تاثیر پذيری و 
يا تاثیر گذاری متقابل بر يكديگر می باشند. همواره نحوه ی كار 
افراد و محیط آن میتواند بر روي سالمت روان ايشان تأثیرگذار 
باشد. وجود تحريكات محیطی در صورتی كه خارج از حد توانايی 
انسان نباشد، برای ادامه حیات، سالم و بی ضرر است و سبب 
بروز واكنش هايی می شود كه برای تكامل و حفظ تعادل انسانی 
يا محیط الزم است )2(. يكي از مفاهیمي كه در سال هاي اخیر 
به عنوان يک مشكل در تمام سیستم هاي بهداشتي و درماني 
آيد  مي  نظر  به  چنین  است.  شغلي  فرسودگي  است،  مطرح 
فرسودگي شغلي نوعي پاسخ فرد به عوامل فشارزاي میان فردي 
در محیط كار باشد كه طي آن تماس بیش از ظرفیت متصدي 
شغل با همكاران، روساء، مرئوسان، ارباب رجوع و مواردی از اين 
قبیل باعث تغییراتي در نگرش ها و رفتار وي نسبت به آنان 

مي شود)3(. 
طرح پزشک خانواده در برنامه 5 ساله چهارم توسعه در جهت 
ارتقای نظام سالمت كشور، تحقق عدالت در سالمت، گسترش 
پوشش بیمه، رفع موانع نظام سالمت و حل مشكالت بهداشتی 
مردم اجرا گرديد. اجرای اين طرح عالوه بر موفقیت های بدست 
آمده، چالش هايی برای پزشكان نیز در برداشته است. در بررسی 
تمايل پزشكان خانواده برای ادامه كار، 70درصد پاسخ دهندگان 
اتمام دوره يا قرارداد حاضر به ادامه يا  از  ابراز كردند كه پس 
تمديد خدمت به عنوان پزشک خانواده نخواهند بود)4(. پزشكان 
با عوامل استرس زا، فشار كاری باال،  خانواده به علت مواجهه 
تقاضای زياد در محل كار فرسودگی شغلی زيادی را تجربه می 
در  كانادا  خانواده  پزشكان  شغلی  فرسودگی  بررسی  كنند)5(. 
پیشرفته  آنان در سطوح  داد، 45/7 درصد  نشان  سال 2003 
سال 2009 خستگی  در  مجدد  بررسی  دارند.  قرار  فرسودگی 
را   مسخ شخصیت  و  درصد   47/9 را  خانواده  پزشكان  عاطفی 
بررسی همزمان پزشكان هیات علمی  46/3 درصد نشان داد. 
بخش داخلی آمريكا نشان دهنده 34 درصد فرسودگی شغلی 

بود)6(.
همچنین بررسی فرسودگی شغلی در پزشكان خانواده خراسان 
رضوی نشان داد كه فرسودگی شغلی در ابعاد كفايت شخصی و 
مسخ شخصیت متوسط و در بعد خستگی هیجانی باال بود)7(. 
لذا ضروری است محیط كار پزشكان خانواده از بهداشت روانی 
پیشگیرانه جهت جلوگیری  اقدامات  و  باشد  برخوردار  مطلوب 
با  پژوهش حاضر  اجرا شود.  فرسودگی شغلی  بروز  احتمال  از 

هدف بررسی فرسودگی شغلی در پزشكان خانواده روستايی در 
شهرستان مشهد در سال 1393 و سطوح سه گانه فرسودگی 

شغلی مازالک " Maslach Burnout Inventory" انجام شد.

روش كار
پژوهش حاضر يک مطالعه كاربردی بوده كه به روش توصیفی 
مقطعی انجام گرديد. جامعه مورد بررسی در اين پژوهش شامل 
كلیه پزشكان خانواده شاغل در شهرستان مشهد می باشد كه 
اند. معیار پذيرش  در زمستان 1393 مشغول به خدمت بوده 
مراكز  در  شاغل  پژوهش  زمان  بودندكه  پزشكانی  مطالعه،  در 
شهرستان  در  خانواده  پزشک  برنامه  مجري  درماني  بهداشتي 
مشهد بوده و قبال پرسشنامه فرسودگی شغلی را تكمیل نكرده 
باشند؛ سابقه مصرف داروهاي موثر بر روان را در 6 ماه گذشته، 
مشكالت مالي شديد، سابقه ابتال اعضاء درجه يک خانواده به 
بیماري العالج و  معلولیت، سابقه استرس شديد )مرگ عزيزان، 
طالق، تصادفات شديد( و ناراحتي رواني در طي 6 ماه گذشته 
را نداشته باشند. جامعه پژوهش مشتمل بر 120 پزشک بود كه 

تمام پزشكان در پژوهش شركت داده شدند. 
ابزار هاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه اي مشتمل 
پرسشنامه  نیز  و  خانواده  پزشكان  دموگرافیک  اطالعات  بر 
در خصوص  آموزش  از  كه پس  بود  مازالک  فرسودگي شغلي 
نحوه تكمیل، توسط پزشكان تكمیل گرديد. به پاسخ دهندگان 
اطمینان داده شد كه كلیه اطالعات محرمانه باقي خواهد ماند و 
نیازي به نوشتن نام و مشخصات خود ندارند. از120پرسشنامه 

توزيع شده، 89 پرسشنامه تكمیل شد.
 بخش نخست پرسشنامه شامل اطالعات دموگرافیک پزشكان 
شامل سن، جنس، وضعیت تاهل، سال فارغ التحصیلي از دانشگاه، 
وضعیت استخدامي و سنوات خدمت بود. بخش دوم پرسشنامه 
فرسودگي شغلي مازالک است كه از 22 گزاره تشكیل شده و 
سه جنبه فرسودگي شغلي را مي سنجد. 9 گزاره آن در مورد 
خستگي هیجاني، 5 گزاره در مورد مسخ شخصیت و 8 گزاره در 
مورد احساس كفايت شخصي مي باشد. فراواني اين احساسات با 
نمراتي از صفر )هرگز( تا 6 )هر روز( سنجیده شد. نمرات بدست 
آمده از اين پژوهش در هر يک از سه جنبه براساس نمرات مرجع 
در دسته هاي كم، متوسط و باال طبقه بندي شد. نمره باالي 
خستگي هیجاني ومسخ شخصیت و نمره كم احساس عملكرد 
شخصي منعكس كننده فرسودگي شغلي می باشد.  اعتبار و پايايي 
پرسشنامه در مطالعات متعددي مورد بررسي و تائید قرار گرفت. 
در مطالعه ای، پايايی پرسشنامه با روش آزمون و آزمون مجدد 
r=0/78 بدست آمد)8(. تجزيه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار 

توصیفي و آزمون مجذوركای انجام گرديد.

بررسی فرسودگی شغلی در پزشکان خانواده روستایی شاغل مراکز بهداشت شهرستان مشهد - 1393
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نحوه نمره گذاري و تفسير ابعاد پرسشنامه:
معرف  باالتر  و  نمره 30  )سواالت 1تا 9(:  عاطفی  بعد خستگي 
خستگي عاطفی باال، نمره 29-18 نشان دهنده خستگي عاطفی 
متوسط و نمره17 و كمتر نشان دهنده خستگي عاطفی كم می باشد.

بعد مسخ شخصیت )سواالت 10 تا 14(: نمره 12 يا بیشتر معرف 
مسخ شخصیت باال، نمره 11-6 معرف مسخ شخصیت متوسط و 

نمره 5 و كمتر نشانگر مسخ شخصیت كم مي باشد.
از 33  كمتر  نمره  تا 22(:  )سواالت 15  عملكرد شخصي  بعد 
نشانگر كفايت شخصي باال، نمره 39-34 نشانگر كفايت شخصي 
متوسط و نمره 40 و باالتر نشانگر كفايت شخصي كم مي باشد.

دو نمره برای هر فرد شامل نمره فراوانی و نمره شدت در نظر 
از  فراوانی نمره ای  اينصورت كه هر فرد در  به  گرفته می شود. 
1 تا 6 و در شدت نمره ای از تا 7 كسب می كند. نمرات اين 
مقیاس ها مثل  برخي  در  نیستند، چراكه  قابل جمع  مقیاس ها 
خستگي هیجاني باالبودن نمرات نمايانگر فرسودگي شغلي است 
و در برخي از مقیاس ها مثل عملكرد شخصي پايین بودن نمرات 
بیانگر فرسودگي شغلي است. از محدوديت های پژوهش می توان 
وضعیت روحي و رواني افراد شاغل در زمان تكمیل پرسشنامه و 
اخذ اطالعات از واحدهاي پژوهش در زمان هاي غیر يكسان را نام 

برد كه ممكن است بر روي پاسخ گويي آنها تاثیر گذاشته باشد.

يافته ها
 از 120 نفر، تعداد 89 نفر )74 درصد(  از پزشكان در پژوهش 
مشاركت نمودند. میانگین و انحراف معیار سني شركت كنندگان 
در اين پژوهش 6/1±37/3 سال كه در زنان 5/1±35/1 و در 

مردان 5/4±41/9 سال بود.

 حدود 70 درصد از پزشكان به میزان 14 سال از فارغ التحصیلی 
پزشكان  كار  سابقه  معیار  انحراف  و  میانگین  بود.  گذشته  آنها 
پزشكان  دموگرافیک  ويژگیهای  بود.  ماه   86/1±5/3 خانواده 
خانواده شركت كننده در اين پژوهش در جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1: ویژگی های دموگرافیک پزشکان خانواده شهرستان مشهد

درصدمتغیرهاویژگی های دموگرافیک

جنسیت
67 زن
33 مرد

میانگین و انحراف معیار سنی 
)سال(

5/1±35/1زن
5/4±41/9مرد

وضعیت تاهل
84/3 متاهل
15/7 مجرد

سال فراغت از تحصیل
≤1379 70
>1379 30

نوع استخدام

رسمی یا 
10/1 پیمانی

79/8 قراردادی
10/1 طرحی

میانگین وانحراف معیار سابقه کار 
5/3±86/1 کل)ماه(

ماه

مکان اشتغال
61/8 یک شهرستان
33/7 دو شهرستان
4/5 سه شهرستان

با  خانواده  پزشكان  عاطفی  خستگی  بین  فراوانی  نظر  از 
وجود  داری  معنی  ارتباط  استخدام  وضعیت  و  تاهل  وضعیت 
و  عملكرد شخصي  های  فراوانی حیطه  بین   .)p=0/03(داشت
معناداري  ارتباط  پزشكان خانواده  با جنسیت  مسخ شخصیت 

مشاهده نشد)جدول 2(.

جدول 2: توزیع فراواني شاخص هاي فرسودگي شغلي در پزشکان خانواده بر حسب متغیرهاي دموگرافیک به درصد

شاخص متغیرهای دموگرافیک
مسخ شخصیتعملکرد شخصيخستگي عاطفي

متوسط و کمP-valueمتوسط و باالکم
باال

P-valueمتوسط و کم
باال

P-value

جنس
58/641/4مرد

0/71
34/565/5

0/09
6931

0/73
554536/763/376/723/3زن

وضعیت تاهل
58/341/7مجرد

*0/03
2575

0/24
5050

0/31
57/342/739/360/78020متاهل

وضعیت استخدام
33/366/7رسمي

*0/03
22/277/8

0/09
77/822/2

0/41 56/343/739/460/6570/429/6قراردادي
77/822/222/277/81000طرحي

تعداد شهري که 
پزشک  خدمت نموده

154/545/5 شهر
0/64

4060
0/55

76/423/6
0/32

258/841/229/470/670/629/4و3شهر
زمان سپری شده

 از فارغ التحصیلی
60/539/5کمتر از 10 سال

0/73
25/674/4

0/14
72/127/9

0/70
52/247/845/754/376/123/9بیش از 10 سال

سابقه کاری
62/937/1کمتر از 80 ماه

0/30
28/671/4

0/21
77/122/9

0/48
51/948/140/759/372/227/8بیش از 80 ماه

خلیل کیمیافر و همکاران
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پايین  فرد  نمره  عاطفي، هرچه  آزمون های خستگي  در خرده 
باشد فرسودگی كمتراست. 

بررسی خستگي عاطفي بر اساس متغیرهای دموگرافیک نشان 
داد كه اكثر پزشكان خانواده بجز پزشكان خانواده رسمی دارای 
در  باال  و  متوسط  عاطفی  بودند.خستگی  عاطفي كم  خستگي 
پزشكان خانواده با سابقه كاری بیش از 80 ماه، 48/1 درصد، 
در پزشكانی كه زمان سپری شده ازفارغ التحصیلی آنها ده سال 
گذشته بود 47/8 درصد، در پزشكانی كه در يک شهرخدمت 

نموده 45/5 درصد و در پزشكان خانم 45 درصد بود.
در خرده آزمون های مسخ شخصیت، هرچه نمره فرد پايین باشد 

فرسودگی كمتر است. 
بررسی فرسودگی شغلی بر اساس متغیرهای دموگرافیک نشان 
داد كه اكثر پزشكان خانواده دارای فراوانی مسخ شخصیت كم 
بودند، فقط در افراد مجرد مسخ شخصیت كم و مسخ شخصیت 

متوسط و باال  هردو 50 درصد بود.
در خرده آزمون های عملكرد شخصی، هرچه نمره فرد باال باشد 

فرسودگی كمتر است.
اكثر پزشكان خانواده دارای فراوانی عملكرد شخصي باال بودند، 
فقط در پزشكانی كه زمان سپری شده ازفارغ التحصیلی آنها ده 
سال گذشته بود، فراوانی عملكرد شخصی كم آنها 45/7 درصد 

بود.
با  درمقايسه  شخصیت  مسخ  نمره  می رسد  بنظر  كلی  بطور 
ساير جنبه ها كمتر و نمره خستگی عاطفی  بیشتر بوده است. 
حیطه خستگي  سه  بین شدت  داری  معنی  ارتباط  همچنین 

عاطفي، عملكرد شخصي و مسخ شخصیت مشاهده نشد.
درصد،   39/3 خانواده  پزشكان  زياد  شخصي  عملكرد  فراوانی 
عاطفي كم 56/2 درصدو مسخ شخصیت كم 74/2  خستگي 
درصد بود. همچنین شدت مسخ شخصیت متوسط 67/4 درصد، 
خستگي عاطفي متوسط 50/6 درصد و عملكرد شخصي زياد 
47/2 درصد به ترتیب بیشترين فراواني را داشته اند)جدول 3(.

جدول 3: توزیع فراواني و شدت شاخص هاي فرسودگي شغلي پزشکان خانواده

شاخص
فرسودگي شغلي

زیادمتوسطکم 
شدتفراوانیشدتفراوانیشدتفراوانی

56/231/51850/625/818خستگي عاطفي
3623/624/729/239/347/2عملکرد شخصي
74/219/116/967/4913/5مسخ شخصیت

بحث 
فرسودگی شغلی با عدم اشتیاق به انجام كار )خستگی عاطفی(، 

برقراری ارتباطات سرد با افراد )مسخ شخصیت( و احساس بی 
فايده بودن فعالیت های آنها )عملكرد شخصي( شناخته می شود 
و تظاهرات فیزيولوژيک، شناختی، روانی و رفتاری دارد. با اين 
حال، فرسودگی شغلی نشانه ضعف، بیماری روانی يا ناتوانی در 

سازگاری نیست و براحتی قابل درمان و پیشگیری است)9(.
با توجه به تاثیر محیط كار بر پزشكان خانواده و لزوم برخورداری 
جهت  پیشگیرانه  اقدامات  انجام  مطلوب،  روانی  بهداشت  از 
جلوگیری از احتمال بروز فرسودگی شغلی ضرورت دارد. براساس 
اين ضرورت، فرسودگی شغلی در 89 پزشک خانواده روستايی 
شهرستان مشهد با استفاده از فرسودگی شغلی مازالک بررسی 
گرديد. احساس خستگي عاطفي و مسخ شخصیت و عملكرد 
شخصي پزشكان خانواده روستايی در سطح كم، متوسط و باال 

مورد ارزيابی قرار گرفت.
در تحقیق حاضر شدت فرسودگي شغلي اكثريت پزشكان از نظر 
احساس خستگي عاطفي و مسخ شخصیت در حد متوسط و 
عملكرد شخصي در حد زياد ارزيابي شد كه عمدتا نشان دهنده 
به فرسودگي شغلي  ابتال  به  پژوهش  افراد مورد  بودن  مستعد 

است.
يک مطالعه فرسودگی شغلی در متخصصان سرطان زنان نشان 
دهنده فرسودگی شغلی در 32 درصد از پاسخ دهندگان بود )10(. 
در مطالعه ديگری فرسودگی شغلی در ابعاد كفايت شخصی و 
مسخ شخصیت، متوسط و در بعد خستگی عاطفی باال بود)7(. از 
آنجائیكه عوامل ايجاد كننده استرس به دو دسته عوامل بیرونی 
اقتصادی، شرايط كاری دشوار، تعارض های  شامل فشار های 
بین افراد، عوامل درونی مانند الگوهای شخصیتی، الگوهای فكر، 
انتظارات  غیر واقعی، نیازهای براورده نشده، ژنتیک تقسیم می 
شوند؛ افرادی كه با استرس مواجه اند خستگی عاطفی بیشتری 

را تجربه می كنند )9(.
مطالعه  در  كننده  شركت  خانواده  پزشكان  سنی  میانگین 
میانگین  با  مشابه  پژوهش  به  نسبت  كه  بود  سال   37/3±6/1
4/87±32/57 افزايش داشته است )7(. در بررسی ويژگی های 
دموگرافیک جمعیت بین جنس، وضعیت استخدام، تعداد شهري 
كه پزشک خدمت نموده، زمان سپری شده از فارغ التحصیلی و 
سابقه كاری تخصص، ارتباطی وجود نداشت كه ساير پژوهش ها 
دو  در  )11و7(.  بودند  رسیده  يكسانی  نتايج  به  زمینه  اين  در 
مطالعه فرسودگی شغلی در كاركنان مراكز بهداشتي درماني و 
پزشک های خانواده خراسان رضوی خستگی عاطفی با جنس 
ارتباط معنی داری داشت و خستگي هیجاني و مسخ شخصیت 
به طور چشمگیری در پرسنل زن باالتر از مردان بود كه با نتايج 
تفاوت هاي  بررسی  نداشت )12 و 7(.  اين پژوهش همخوانی 
تظاهرات فرسودگي شغلي در پزشكان زن و مرد در آمريكا نشان 
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دادكه در 1/3 بررسي شوندگان عالئم فرسودگي شغلي وجود 
داشته است كه تظاهرات آن در زنان و مردان متفاوت بوده است. 
اختالالت شخصیت و عالئم جسماني در آقايان بیشتر از خانم 
استرس  كاهش  برای  پژوهشی  همچنین   .)13( است  بوده  ها 
و فرسودگی شغلی پزشكان )2015( نشان داد كه فرسودگی 
شغلی در خانم ها بیشتر است كه با يافته های اين پژوهش كه 
بین فراواني خستگي عاطفي، عملكرد شخصي و مسخ شخصیت 
نشده  مشاهده  معناداري  ارتباط  خانواده  پزشكان  جنسیت  با 
است مغايرت دارد)14(. بطور كلی خستگی عاطفی متوسط و 
باال در پزشكان خانم 45 درصد بود كه میانگین آن در بررسی 
فرسودگی شغلی پزشكان خانواده خراسان رضوی نیز قابل توجه 

بوده است)7(.
در اين مطالعه بین سن و فرسودگی شغلی ارتباط معنا داری 
وجود نداشت كه مطالعات مشابه به نتايج متفاوتی دست پیدا 
كرده اند. دريک مطالعه خستگی هیجانی و مسخ شخصیت با 
سن همبستگی منفی داشتند اما ارتباط آنها معنا دار نبود. در 
مطالعه ديگری مشاهده شد سن بیشتر از 50 سال و جنس خانم 
باعث افزايش ريسک فرسودگی شغلی می گردد كه با پژوهش 

حاضر همخوانی ندارد )14 و 7(.
يافته ها نشان داد وضعیت تاهل پزشكان خانواده بر خستگي 
عاطفي پزشكان تاثیر گذار است. يافته های پژوهش حاضر با 
فرسودگي  سندرم  بررسي  عنوان  "تحت  پژوهشی  يافته های 
كاركنان  در  نفس  عزت  و  اجتماعي  حمايت  میزان  با  شغلي 
مراكز بهداشتي درماني شهرستان مشهد پس از استقرار نظام 
پزشک خانواده در استان خراسان رضوي" مغايرت دارد، پژوهش 
مذكور نشان می داد خستگي هیجاني و مسخ شخصیت به طور 
چشمگیری در پرسنل زنان باالتر از مردان بود و افراد متاهل از 
كفايت شغلی باالتری برخوردار بودند )12 و 9(. فراواني خستگي 
بدلیل مسئولیت هاي  توان  را مي  متاهل  پزشكان  عاطفي در 

متعدد و دوگانه در خانواده و اجتماع دانست.
همچنین خستگي عاطفي در كاركنان رسمي بیشتر از پزشكان 
قراردادي بود كه احتماال پزشكان رسمي بدلیل مقايسه نمودن 
خود با ديگر كاركنان رسمي و وجود تفاوتهايي از قبیل ساعت 
الزحمه براساس  كاري بیشتر، پايش هاي فصلي، پرداخت حق 
عملكرد و غیر ثابت بودن حقوق آنان را دچار خستگي مي نمايد 
ابتداي  از  قبول شرايط  بدلیل  قراردادي  پزشكان  در حالي كه 
قرارداد كمتر با اين مشكل مواجه مي باشند. بنظر می رسد نمره 
مسخ شخصیت درمقايسه با ساير جنبه ها كمتر و نمره خستگی 
عاطفی  بیشتر بوده است.در يک مطالعه فرسودگی شغلی در 
كم  پزشكان  با  داری  معنا  تفاوت  باال  كاری  سابقه  با  پزشكان 

سابقه داشت )9(.

نتيجه گيری
باتوجه به ضرورت برخورداری پزشكان خانواده از محیط كار و 
بهداشت روانی مطلوب، انجام اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری 

از احتمال بروز فرسودگی شغلی بسیار مهم می باشد. 
رفع  برای  موثری  كمک  خانواده،  پزشكان  مشكالت  شناسايی 
مشكالت  بررسی  در  خانواده  پزشكان  كند.  می  آنها  مشكالت 
خود در مراكز بهداشتی درمانی روستايی نشان دادند كه بدلیل 
ضعف دانشكده های پزشكی از امادگی كافی برخوردار نیستند؛ 
مراجعات بی مورد ودر وقت نامناسب، عدم وجود پرسنل كافی 
عدم  به  منجر  كافی همگی  نبود دستمزد  بهداشت،  مراكز  در 
تمايل70 درصد پزشكان خانواده در ادامه خدمت پس از اتمام 
كم  شغلی  رضايت  با  شغلی  فرسودگی  است)15(.  شده  دوره 
و غیبت های زياد از محل كار و تغییر زياد محل كار مرتبط 

می باشد)16(.
با درنظر گرفتن محدوديت های متعدد اداری و سازمانی، شرايط 
كاری پزشكان خانواده غیر قابل تحمل ياپرمخاطره نیست. در 
مقايسه با ساير پزشكان شاغل در مراكز درمانی و بیمارستانی، 
ساعات كاری پزشكان خانواده فشرده نیست و مجبور به معاينه 
تعداد بیماران زيادی نیستند. اما می توان يک علت فرسودگی 
شغلی آنها را انتظارات بیش از حد جامعه  از پزشكان خانواده و نیز  
انتظار آنها از پیشرفت و بهتر بودن از خود دانست. بنابر اين توصیه 
می شود برای رفع فرسودگی شغلی عالوه بر در نظر گرفتن عوامل 
پیرامون، به عوامل درونی و انگیزه های فردی پزشكان خانواده نیز 

توجه گردد)6(. 
اتخاذ استراتژي هايی مانند حمايت معنوی مديران، مشاركت 
های  سیاستگذاری  ها،  گیری  تصمیم  در  خانواده  پزشكان 
يكنواخت و متعادل در دستورالعمل های اجرايی برنامه پزشک 
خانواده، تقلیل ساعات كاری همانند ديگر كاركنان و يا افزايش 
پرداختی، پرهیز از سیاستهای دوگانه و چند گانه در طول اجرای 
برنامه پزشک خانواده در بین كاركنان و اعضاء تیم سالمت اعم 
از پزشک،كارشناس،كاردان و بهورز می تواند عوامل تنش زاي 

شغلی كاهش دهد.

سپاسگزاری
نويسندگان از كمک های بیدريغ خانم محسنه رازی كارشناس 
مسئول واحد آمار شهرستان مشهد، خانم سیده فاطمه راشدی 
و  مشهد  شهرستان  روان  بهداشت  واحد  مسئول  كارشناس 
خانم محبوبه غفارزاده كارشناس مسئول واحد آموزش سالمت 

شهرستان مشهد، تشكر و قدرداني می نمايند.

خلیل کیمیافر و همکاران
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مقـاله تحقیقی 

تحريفات  برکاهش   REBT رويکرد  با  روان درماني  اثربخشی 
شناختی دربیماران بستری مبتال به سل

چكيده:
زمينه: بیماران مبتال به سل امكان دارد كه دچار مشكالت روانشناختی از جمله تحريفات شناختي 
شوند كه باعث پردازش اطالعات به صورت نادرست می شوند. يكي از رويكردهای مهم روان درماني 
 REBT)Rational Emotional Behavioral Therapy( در اين زمینه، رفتاردرماني عقالني - هیجاني
است كه بر توانمندسازی انسان ها تأكید می كند. از اين رو در اين پژوهش تالش شد تا با شناسايی 

تحريفات شناختی بیماران مبتال به سل، REBT برای بیماران برنامه ريزی شود.
روش كار: مطالعه از نوع مداخله ای خود شاهدي است. تعداد 90 نفر در دو گروه به صورت 
تصادفی قرار گرفتند. پس از تكمیل پرسشنامه های اطالعات دموگرافیک و تحريفات شناختی 
به عنوان پیش تست در هر دو گروه، مداخله REBT تنها بر گروه آزمايش اجرا شد و سپس، 
گرديد.  تكمیل  گروه  دو  توسط  مجدداً  تست  پس  عنوان  به  شناختی  تحريفات  پرسشنامه 
ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته اطالعات دموگرافیک و 

پرسشنامه تحريفات شناختی بودند.  
يافته ها: در زير مقیاس های تفكر همه يا هیچ، فیلتر سازی )P ≤ 0/05(، تعمیم مبالغه آمیز، بی 
توجهی به امور مثبت، شتابزدگی، استدالل احساسی، و برچسب زنی)P ≤ 0/01( در مرحله پس 

آزمون در گروه آزمايش كاهش معنی داری نشان داد. 
نتيجه گيري: بیشتر زير مقیاس های تحريفات شناختی، بعد از اجرای مداخله روان درمانی 
REBT كاهش معنی دار داشتند. انجام روان درمانی در بیماران جسمانی و توجه همزمان به 

مسائل روانشناختی و جسمانی آنها، به پیشبرد درمان كل نگر كمک می كند. 
واژگان كليدی: روان درماني با رويكرد REBT، تحريفات شناختي، سل.

صفـا  میتـرا   ،1 اردکانـی  میـراب زاده  خشـایار 
 ،4 بروجـردي  قاسـم  فاطمـه   ،3 پیـام طبرسـي   ،*2

5 زاده  حاجـی  فرزانـه 

تقاضـای  کاهـش  کارشـناس  عمومـی.  پزشـک   1

ایـران. تهـران،  مـواد، 

مرکـز  اسـتاد.  روان،  و  اعصـاب  متخصـص   2

اپیدمیولـوژي،  و  بالینـي  سـل  تحقیقـات 
مرکـز  ریـوي،  بیماریهـاي  و  سـل  پژوهشـکده 
آموزشـي، پژوهشـي و درمانـي سـل و بیماریهـاي 
 ، دانشـوري  مسـیح  دکتـر  بیمارسـتان  ریـوي 
بهداشـتي-  خدمـات  و  پزشـکي  علـوم  دانشـگاه 

ایـران تهـران،  بهشـتي،  شـهید  درمانـي 

3 فـوق تخصـص عفونـی، اسـتاد. مرکـز تحقیقـات 

مایکوباکتریولوژي، پژوهشـکده سـل و بیماریهاي 
ریـوي، مرکـز آموزشـي، پژوهشـي و درماني سـل 
مسـیح  دکتـر  بیمارسـتان  ریـوي  بیماریهـاي  و 
علـوم پزشـکي و خدمـات  ، دانشـگاه  دانشـوري 
تهـران،  بهشـتي،  شـهید  درمانـي  بهداشـتي- 

ایـران.

4 دانشـجوی دکترای روانشناسـی. مرکز تحقیقات 

و  سـل  پژوهشـکده  تنفسـي،  مزمـن  بیماریهـاي 
پژوهشـي  آموزشـي،  مرکـز  ریـوي،  بیماریهـاي 
بیمارسـتان  ریـوي  بیماریهـاي  و  سـل  درمانـي  و 
دکتر مسـیح دانشـوري ، دانشـگاه علوم پزشـکي 
بهشـتي،  شـهید  درمانـي  بهداشـتي-  خدمـات  و 

تهـران، ایـران.

5 دانشـجوی دکترای روانشناسـی، دانشـگاه آزاد 

اسـامی، واحـد تهـران مرکز، تهـران، ایران.

نیـاوران،  تهـران،  مسـئول:  نویسـنده  نشـانی   *
دانشـوری،  مسـیح  دکتـر  بیمارسـتان  دارابـاد، 

روانپزشـکی واحـد 

mitra.safa@yahoo.com :نشانی الکترونیک
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مقدمه 
در حال حاضر، سل يكي ازعمده ترين علل مرگ و میر ناشی  از 
بیماريهای عفونی در جهان است. بر اساس روند حاضر، انتظارمی 
رود میزان مرگ و میر ناشی ازاين بیماری از 1/87 میلیون نفر 
در سال 1997 به 30 میلیون نفر در سال 2090 افزايش يابد 
)1(. ابتال به هر بیماری خصوصاً بیماری مزمنی مانند سل نه تنها 
برسالمت جسمی بلكه بر سالمت رواني، اجتماعی و اقتصادی فرد 
نیز تأثیر می گذارد )2(. بیماران مبتال به سل دچار انزوای اجتماعی 
)دوستان و اعضای خانواده( می شوند و همین مسئله، زمینه را 
برای ابتال به اختالالت روانپزشكی از جمله افسردگی و اضطراب 
فراهم می كند )3(. انگ اجتماعی، درمان طوالنی مدت، عوارض 
متعدد داروها، عدم پذيرش بیمار و خانواده وی، نگرانی های مربوط 
به فرآيند درمان، هزينه و پیامدهای بیماری موجب تغییرنگرش 

اين بیماران نسبت به زندگی می شوند )4-6(. 
تحريفات  جمله  از  روانشناختي  عوامل  از  يكي  میان  اين  در 
شناختي قابل بررسي جدي است. عقايد يا طرحواره های مهم 
بگیرند.  قرار  شناختی  تحريف  معرض  در  توانند  می  اشخاص 
طرحواره ها غالباً از دوران كودكی شروع می شوند و فرآيندهای 
فكری معموالً معرف خطاهای استداللی اولیه  هستند. تحريفات 
شناختی زمانی نمايان می شوند كه پردازش اطالعات، نادرست 
يا نامؤثر باشند. تحريفات شناختی رايج در اختالالت روانی مورد 
بحث و بررسی قرار گرفته است كه در اينجا به چند مورد از 
آن اشاره می شود: تفكر همه يا هیچ، تعمیم مبالغه آمیز، فیلتر 
ذهنی، بی توجهی به امور مثبت، نتیجه گیری شتابزده، ذهن 
خوانی، پیشگويی، درشت بینی – ريزبینی، استدالل احساسی، 

بايد- بهتر، برچسب زدن و شخصی سازی )7(.
بیماران مسلول دچار تحريفات شناختی، اطالعات را به صورت 
نادرست پردازش می كنند و اين تحريفات شناختی به نوبه خود 
موجب افسردگی و اضطراب می گردند. در اين صورت، تعبیر و 
تفسیر خود فرد و دنیای پیرامونش، فرآيندی عینی و منطبق 
با واقعیت اطراف نبوده، بلكه بر عكس، تحريف شده و بیشتر 
تحريفات  يا  خطا  با  توأم  و  فرد  خود  طرحواره های  با  منطبق 
تحريفات شناختي  اين  بر  تمركز  بنابراين   .)8( است  شناختی 
در  مهم  و  بسیار جدي  مسائل  از  يكي  روان درماني  فرايند  در 
روند درمان همه جانبه بیماران است. يكي از رويكردهای مهم 
رفتاردرماني  است،  زمینه  اين  در  كاربرد  قابل  كه  روان درماني 
عقالني هیجاني1 نام دارد. رفتار درمانی عقالنی هیجانی كه قباًل 
درمان عقالنی و درمان عقالنی هیجانی نامیده میشد، درمانی 
جامع، فعال و مستقیم برمبنای تجربی و فلسفی است كه بر 
توانمندسازی  و  اختالالت  و  هیجانی  و  رفتاری  مشكالت  حل 
1. Rational Emotional Behavioral Therapy (REBT) 

انسان ها برای مديريت زندگی با كیفیتی باالترتأكید می كند 
)9(. اين روش توسط روانشناس و روان درمانگر امريكايی آلبرت 
الیس در دهه 1950 معرفی شد )10(. يكی از فرضیات بنیادی 
با  تنها  انسانها  بیشتر  اينست كه  رفتاردرمانی عقالنی هیجانی 
وقايع ناخوشايند آشفته نمی شوند بلكه بواسطه ديدگاهی كه در 
مورد واقعیت از طريق زبان، باورها، معانی و فلسفه جهان نسبت 
به خود و ديگران دارند، می توانند آشفته شوند )11(. در اين 
نوع درمان، مراجعان الگوی A�B�C را در مورد تغییرو اختالل 
الگو  روانشناختی، ياد می گیرند و آن را به كار می برند. اين 
تأكید می كند، تنها حوادث فعال كننده )A( نیستند كه منجر 
به پیامدهای هیجانی و رفتاری )C( می شوند بلكه باور انسان 
)B( درباره آن رويداد نیز تأثیرگذاراست. رويداد فعال كننده می 
تواند شامل موقعیت بیرونی يا فكر يا هر نوع رويداد درونی باشد 
باشد.  آينده  يا  حال  گذشته،  به  مربوط  تواند  می  همچنین  و 
درمرحله اول اين درمان، فرد مشكالت خود را تصريح می كند، 
مسئولیت هیجانی آن را می پذيرد و آماده تغییر می شود، كه 
اين فرايند مستلزم داشتن بینش كافي است و سپس با كمک 
درمانگر اقدام به تغییر باورهاي غیرمنطقي خود مي كند )12(. 
تحريفات  شناسايی  با  تا  شد  تالش  پژوهش  دراين  رو  اين  از 
با  روان درمانی  بردن  كار  به  و  به سل  مبتال  بیماران  شناختی 
رويكرد رفتاردرماني عقالني هیجاني با هدف كاهش تحريفات 
شناختی، درمانی همه جانبه برای بیماران مبتال به سل مهیا 
شود، تا در كنار درمان دارويی از روان درمانی هم بهره مند شوند، 

زيرا مشكالت جسمی و روانشناختی بر هم تأثیر می گذارند.
میزان  بر   REBT اثربخشي  تعیین  حاضر،  مقاله  كلي  هدف 
تحريفات شناختي بیماران مبتال به سل بود و اهداف اختصاصي 
شامل شناسايي تحريفات شناختي بیماران مبتال به سل، مقايسه 
تحريفات شناختی دو گروه از بیماران مبتال به سل قبل و بعد 
اين  فرضیه  بودند.  آزمايش  در گروه   REBT مداخله  اجرای  از 
پژوهش شامل اثرگذاری REBT بر تحريفات شناختی بیماران 

مبتال به سل بود.  

روش كار
self�con�(  مطالعه حاضراز نوع مطالعات مداخله ای خود شاهدي

trolled( است. مطالعات مداخله ای به صورت طرحهای موازی 
و متقاطع تقسیم بندی می شوند. جامعه اين پژوهش بیماران 
)Anti TB( به سل تحت درمان دارويی كامل ضد سل  مبتال 

بستري در بیمارستان دكتر مسیح دانشوري در تهران در سال 
1394تا 1396 بودند. در اين پژوهش كه از نوع تجربی گروه 
  REBT درمانی كمک گرفته شده، به بررسی اثربخشی رويكرد
پرداخته  سل  به  مبتال  بیماران  شناختی  تحريفات  كاهش  بر 

اثربخشی روان درماني با رویکرد REBT برکاهش تحریفات شناختی دربیماران بستری مبتا به سل
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تأيید طرح پژوهشی در شورای پژوهش و  از  شده است. پس 
مورد  نمونه   دانشوری،  مسیح  دكتر  بیمارستان  اخالق  كمیته 
توضیحات  ارائه  و ضمن  انتخاب شده  تصادفی  به صورت  نظر 
كافی درباره پژوهش و كسب رضايت آگاهانه شفاهی بیماران، 
برای جمع آوری داده های پژوهش، روانشناسان با تجربه زير 
نظر روانپزشک عضو هیئت علمي اقدام به پرسشگری در زمینه 
اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه تحريفات شناختي در محیط 
آرام و بدون استرس از بیماران نمودند. به بیماران اطمینان كامل 
داده شد كه اطالعات درج شده كاماًل محرمانه هستند و فقط 
در صورت چاپ مقاله نتايج بصورت كلي ارائه مي گردند. اصول 

اخالقی طرح طبق بیانیه هلسینكی رعايت شدند. 
با توجه به اينكه هدف اصلی در اين مطالعه اثر بخشی روان درمانی 
به سل  مبتال  بیماران  در  تحريفات شناختی  بركاهش   REBT
تحت درمان دارويی كامل بوده است و نتايج تحريفات شناختی 
با رويكرد REBT مقايسه  از روان درمانی  بعد  دو گروه، قبل و 
شدند، بنابراين نتايج پیش آزمون و پس آزمون هر گروه مستقل 
نبوده و برآورد حجم نمونه برای مقايسه میانگین ها در دو مرحله 

از رابطه زير بدست آمد:

n = (µ1 - µ2)
2

(z1-  + z1 – β)2 σ 2  

 σ خطـای نـوع دوم و β=0.2 كـه 0.05= خـطای نـوع اول و
انحـراف معیار اختالف نمره هـای دو گروه می باشـند. همچنیـن 
 (µ 1 - µ 2)  نیز حداقل اختالف دارای ارزش هنگام مقايسه دو میانگین 
می باشد كه بر اساس معیار كوهن2 برای اختالف دو میانگین 
بصورت تقريبی با اندازه های كم )كمتر يا مساوی 0/2انحراف 
معیار(، متوسط )0/3 – 0/7 انحراف معیار( و بزرگ )بیشتر يا 
مساوی 0/8انحراف معیار( طبقه بندی می شود. عالوه بر اين، 
با توجه به موضوع مورد مطالعه، حداقل اختالف دارای ارزش 
هنگام مقايسه دو میانگین بطور تقريبی 0/7 انحراف معیار در 
نظر گرفته شد. بنابراين حجم نمونه در هر گروه با اين روش 

بطور تقريبی برابر با 16 می گردد: 

n = 
(0.7 ˣ σ)2

(1.96+ 0.84)2 ˣ (σ) 2   = 16

به عبارتی مقرر شد تا 16 بیمار در هر گروه مورد پژوهش قرار 
بگیرند اما برای افزايش اعتبار پژوهش، تعداد 45 نفر در هر گروه 
داروهای  درمان  تحت  كه  به سل  مبتال  بیماران  گرفتند.  قرار 
آزمايش   به گروه های  تصادفی  بصورت  بودند،  كامل ضد سل  
)بدون  كنترل  و   )REBT روان درمانی  ای  مداخله  )گروههای 
2. Cohen

دريافت مداخله روان درمانی( منتسب شدند.
مالک هاي پذيرش شامل عدم وجود اختالل حاد روانپزشكی با 
تشخیص متخصص اعصاب و روان، تشخیص قطعي بیماری سل 
توسط فوق تخصص عفونی، تمايل به مشاركت در پژوهش،  قادر 
بودن به فهم و پاسخگويی به سؤاالت و شركت در جلسات 90 
دقیقه اي، نبودن در فاز مسمومیت يا ترک ناشی از مواد بودند.

نمونه،  اعضای  كلیه  از  دموگرافیک  اطالعات  تكمیل  از  پس   
پرسشنامه تحريفات شناختی از آنها اخذ شد و سپس مداخله 
REBT تنها بر گروه آزمايش اجرا گرديد و پس از اجرای مداخله، 
post-( مجدداً پرسشنامه تحريفات شناختی به عنوان پس تست

  Anti �TB از هر دو گروه بیماران كه درمان دارويی كامل )test
را دريافت كرده بودند، تكمیل گرديد.

 به علت اينكه حجم نمونه گروه آزمايش 45 نفر بود و انجام گروه 
درمانی برای 45 نفر از نظر علمی صحیح نمی باشد، بیماران 
در پنج گروه 9 نفری تقسیم شدند و هر يک از گروه ها در 10 
جلسه 90 دقیقه اي گروه درمانی شركت كردند كه كلیه گروه ها 
دارای شرايط يكسان از نظر بیماری، دريافت داروهای ضد سل 
و دوره درمانی از نظر پزشک فوق تخصص عفونی تشخیص داده 
شدند و برای هر پنج گروه مداخله با شرايط و ضوابط يكسان اجرا 
شد. طی جلسات به علت محدوديت زمانی و مشكالت جسمانی 
يا هیچ، فیلتر سازی،  بر متغیرهای تفكر همه  بیماران، عمدتاً 
مثبت،  امور  به  توجهی  بی  آمیز،  مبالغه  تعمیم  زنی،  برچسب 
شتابزدگی، استدالل شخصی و تحريف بايد و نبايدها تأكید شد.  
جهت بررسی توصیفی اطالعات دموگرافیک، از آزمون خی دو و 
جهت تعیین اثربخشی مداخله روان درمانی از آزمون كوواريانس 
استفاده شد و يافته های حاصل توسط نرم افزار SPSS�21 مورد 

آنالیز قرار گرفتند. 

روش و ابزار جمع آوري داده ها
پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته: شامل تعیین سن، 

جنس، وضعیت تأهل، شغل و تحصیالت. 
پرسشنامۀ تحريف های شناختی: اين پرسشنامه شامل 20 عبارت 
است كه به سنجش تحريف های شناختی مطرح شده توسط 
آلبرت الیس پرداخته و هر تفكر نامعقول تعداد 2 عبارت را به 
خود اختصاص داده است. برای هر تحريف شناختی شاخصی 
در نظر گرفته شده و در مجموع میانگین و انحراف معیار برای 
10 شاخص در زنان و مردان محاسبه شده است. به اين ترتیب 
عبارات شماره 1 و 2: تفكر همه يا هیچ3، شماره 3 و 4: تعمیم 
بی  و 8:  منفی5، شماره 7  فیلتر  و 6:  آمیز4، شماره 5  مبالغه 
3. All or nothing thinking
4. Overgeneralization 
5. Mental filter

خشایار میراب زاده اردکانی و همکاران
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توجهی به امر مثبت6، شماره 9 و 10: نتیجه گیری شتاب زده7، 
شماره 11 و 14: بزرگنمايی و ناچیزنمايی8، شماره 12 و 13: 
استدالل احساسی9، شماره 15 و 16: مربوط به تحريف »بايد، 
و 20:  برچسب زدن11، شماره 19  و 18:  بهتر«10، شماره 17 
برای تعیین  را مورد سنجش قرار می دهند.  شخصی سازی12، 
استفاده  كرونباخ  آلفای  آزمون  از  پرسشنامه  درونی  همسانی 
شده است. ضريب آلفای بدست آمده به صورت استاندارد برابر 
0/8 شد كه می توان نتیجه گرفت پرسشنامه از همسانی درونی 
مناسبی برخوردار است. نمره گذاری برای هر خرده مقیاس از 
1 الی 5 است )گزينه كاماًل موافقم: 1، موافقم: 2، نظری ندارم: 
3، مخالفم: 4، كاماًل مخالفم: 5 نمره ( و تنها سؤال شماره 1 به 
صورت معكوس از 1 الی5  نمره گذاری شده است. بر اساس نمره 
گذاری هر فردی كه نمره بیشتری كسب كند از تفكر مناسب 
تری برخوردار است و هر كس نمره كمتری را به خود اختصاص 
دهد از تحريفات بیشتری استفاده كرده است. دامنه نمرات كل 

پرسشنامه از 20 تا 100 می باشد )13(.

يافته ها
و  سن  و  جنس  نظر  از  گروه  دو  دموگرافیک  های  ويژگی 
تحصیالت همسان سازی شدند. نتايج آزمون خی دو نشان داد 
كه در كل شركت كنندگان، 36/7% زن و 63/3% مرد بودند. 
میانگین سنی كل شركت كنندگان 38/25 سال بود. در مجموع 
شركت كنندگان، 37/8% تحصیالت ابتدايی،18/9% تحصیالت 
تحصیالت   %15/6 دبیرستانی،  تحصیالت  راهنمايی،%24/4 
ديپلم وكارشناسی و3/3% تحصیالت باالتر از لیسانس داشتند. 
بین دو گروه آزمايش وكنترل اختالف معنی داری ازنظر وضعیت 
تأهل به دست آمد )P > 0/01(. در گروه آزمايش33/3% مجرد 
و66/7% متأهل و درگروه كنترل 6/7% مجرد و86/7% متأهل 
و 6/6% مطلقه بودند. ازنظر وضعیت شغل بین دو گروه آزمايش 
درگروه   .)P > 0/01( آمد  دست  به  معناداری  اختالف  وكنترل 
 %6/7 دار،  خانه   %33/3 بازنشسته،  و  بیكار  آزمايش%35/6 
كنترل%66/7  درگروه  داشتند.  آزاد  شغل   %24/4 و  كارمند 
بیكار وبازنشسته، 31/1% خانه دار و 2/2% كارگر وكشاورز بودند.

آماری  آزمون  از   REBT مداخله  اثربخشی  تعیین  منظور  به 
استفاده   SPSS�21 افزار  نرم  توسط   )ANCOVA( كوواريانس 
گرديد. الزم به ذكراست كه پیش فرض های تحلیل كوواريانس 

تأيید شدند كه به قرار زير هستند:
6. Minimizing the positive 
7. Fortune telling
8. Magnification/ minimization
9. Emotional reasoning
10. Should statements 
11. Labeling
12. Personalization 

اسمیرنف  كلموگروف  آزمون  توسط  متغییرها  بودن  نرمال 
.)P ≤ 0/05(وشاپیرو ويلک

.)P ≤ 0/05(همسانی واريانس ها توسط آزمون لوين
وابسته  متغییر  بین  وهمبستگی  رگرسیون  خط  بودن  موازی 
)نمره پس آزمون دو گروه كنترل و آزمايش( و متغییركمكی 

)پیش آزمون دوگروه كنترل و آزمايش(
يافته های جداول 1 و 2 در بررسی تاثیر مداخله REBT بر نمرات 
زير مقیاس های تحريف شناختی در بیماران مبتال به سل تحت 
نمره  میانگین  بین  كه  داد  نشان   ،Anti TB داروهای  درمان 
تفاوت  كنترل،  و  آزمايش  درگروه   )pretest( آزمون  پیش  های 
معنی داری مشاهده نشد. در مرحله پس آزمون )post test( در 
زير  معنا داری مشاهده شد. در  تفاوت  وآزمايش  دوگروه گواه 
مقیاس های تفكر همه يا هیچ و فیلتر سازی )P ≤ 0/05(، تعمیم 
استدالل  شتابزدگی،  مثبت،  امور  به  توجهی  بی  آمیز،  مبالغه 
احساسی، و برچسب زنی )P = 0/01( تفاوت معنی داری مشاهده 
شد و كلیه اين زير مقیاس ها در مرحله پس آزمون در گروه 

آزمايش كاهش يافته بودند.
جدول1-  نمرات زیرمقیاس های تحریف شناختی بعد از اجرای مداخله 

پس آزمون

متغییروابسته 
)زیرمقیاس های 
تحریف شناختی(

  نمره میانگین و انحراف استاندارد

       گروه آزمایشگروه کنترل

تفکر همه یا هیچ

تعمیم مبالغه امیز

فیلتر سازی

بی توجهی به امور مثبت

شتابزدگی

بزرگنمایی

استدالل احساسی

تحریف باید نباید

برچسب زدن

شخصی سازی

نمره کل

5/13±1/54 

4/53±1/5

4/96±1/49

4/24±1/33

5/16±1/5

5/07±1/52

4/09±1/67

5/51±1/71

4/33±1/95

5/07±2

47/96±5/93

5/51±1/35

5/82±1/23

5/64±1/47

5/27±1/26

5/51±1/25

5/89±1/41

6/02±1/21

5/96±1/24

5/53±1/64

5/09±1/62

5/36±5/65

اثربخشی روان درماني با رویکرد REBT برکاهش تحریفات شناختی دربیماران بستری مبتا به سل
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جدول شماره 2- نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر REBT بر میزان تغییر تحریفات شناختی 

متغییروابسته
SSdfMS

FȠsig
خطابین گروهخطابین گروهبین گروهخطا

تفکر همه یا هیچ
تعمیم مبالغه امیز

فیلتر سازی
بی توجهی به امور 

مثبت
شتابزدگی
بزرگنمایی

استدالل احساسی
تحریف باید نباید

برچسب زدن
شخصی سازی

نمره کل

44/61
71/80

106/07
107/29
100/73
56/78
59/14
76/78

126/37
124/80
861/19

2/31
20/36
6/86

11/46
14/77
0/95

30/65
1/14
9/81
1/22

594/71

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77

2/31
20/36
6/86

21/25
14/77
0/95

30/65
1/14
9/81
1/22

594/71

0/57
0/93
1/37
1/39
1/30
0/73
0/76
0/99
1/64
1/62

11/18

4/00
21/83
4/98
8/22

11/29
1/29

39/91
1/14
5/98
0/75

17/53

0/04
0/22
0/06
0/09
0/12
0/01
0/34
0/01
0/07
0/01
0/40

0/04
0/00
0/02
0/00
0/00
0/25
0/00
0/28
0/01
0/38
0/00

بحث 
برخی پژوهش ها نشان داده اند كه تحريفات شناختی بر بیماران 
مبتال به دردهای مزمن، اختالل افسردگی و يا ناتوانی های مزمن 
در  شناختی،  تحريفات  باالی  سطوح   .)14( دارد  جدی  تاثیر 
بیماران مبتال به ديابت، با استرس بیشتر در ارتباط است كه 
منجر به كاهش تبعیت درمانی و نیز كنترل متابولیكی ضعیف 
مستقیم  غیر  نقشی  تحريفات شناختی،  بنابراين  می شود.  تر 
تحريفات   .)15( دارند  متابولیكی  كنترل  در  استرس  از طريق 
 externalizing شناختی، نقش عمده ای را در مشكالت رفتاری
مانند رفتارهای ضد اجتماعی، خالفكاری و پرخاشگری بازی می 
كنند )16(. همچنین تحقیقاتی نشان داده كه نوجوانان مبتال به 
ديابت كه ادراكی منفی )negative perception( از بدن خود دارند، 
كنترل ناچیزی را بر سالمت خود استنباط می كنند و سبک 
اسناد بیرونی، نسبت به رويدادها دارند و لذا تبعیت درمانی كمی 
دارند )17(. در اين میان، روان درمانی با رويكرد REBT باعث 
می شود تا افراد ياد بگیرند، افكار غیر منطقی خود را به چالش 
بكشند تا شیوه تفكر سودمند و منطقی را در خود گسترش دهند 
)18(. گروه درمانی با رويكرد REBT باعث افزايش خودكارآمدی 
با استرس های مختلف  در دانشجويان پرستاری می شود كه 
به  بیماران مبتال  مواجه می شوند )19( و در كاهش استرس 
ديابت نیز مؤثر است )20(.  در مطالعه ای بر جوانان مبتال به 
افسردگی كشور رومانی، نشان داده شده كه REBT در مقايسه 
با دارو درمانی به تنهايی و دارودرمانی همراه با REBT  اثربخش 
نشان  دارند كه  است )21(. همچنین شواهدی وجود  بوده   تر 
اضطراب،  مانند  منفی  عالئم  كاهش  باعث   REBT دهند  می 
بهبود  همچنین  و  منطقی  غیر  افكار  افسردگی،  استرس، 
راهبردهای مقابله با استرس می شوند ) 22(. در يک مطالعه 
موردي نشان داده شده كه REBT پس از شش جلسه باعث 
كاهش عالئم سندرم پاهاي بي قرار و بهبود كیفیت خواب و 

عملكرد روزانه مي شود و اين بهبود تا هشت ماه پس از درمان 
قابل مالحظه است )23(. مطالعه اي در زنان ساكن شهر قم 
سوماتیک،  عالئم  كاهش  بر   REBT رواندرماني  كه  داد  نشان 
اختالل وسواس و حساسیت در روابط میان فردي مؤثر می باشد 
)24(. گروه درماني REBT در كاهش استرس و افزايش كیفیت 
زندگی بیماران نابینای غیر مادرزادی تأثیر بسزايی داشته است 

 .)25 (
 گروه درمانی شناختی نیز می تواند به صورت معنی داری باعث 
كاهش باورهای ناكارآمد و افزايش امیدواری در بیماران مبتال به 

سل شود ) 26(. 

نتيجه گيری
در مطالعه حاضر، زير مقیاسهای تفكر همه يا هیچ، فیلتر سازی، 
شتابزدگی،  مثبت،  امور  به  توجهی  بی  آمیز،  مبالغه  تعمیم 
استدالل احساسی، و برچسب زنی بعد از اجرای مداخله در گروه 
آزمايش، كاهش معناداری نسبت به گروه كنترل يافته بودند. 
اين امر بدين معناست كه مداخله REBT به طورمعناداری بر 
بیشتر تحريفات شناختی اثر گذاشته و باعث كاهش آنها شده 
و در واقع هدف مطالعه تحقق يافته و فرضیه مطالعه مبنی بر 
 REBT كاهش تحريفات شناختی بیماران پس از اجرای مداخله

در گروه آزمايش، تأيید شده است. 
يا هیچ، فرد يک رفتار، فكر،  در  تحريف شناختی تفكر همه 
موقعیت، پديده يا موضوع را كامال سفید يا سیاه می بیند و هر 
چیز كمتر از كامل ، شكست بی چون و چرا برای او تلقی می 
شود و لذا آسیب پذيری او نسبت به شكست باالتر می رود. در 
فیلترسازی، افراد تحت تأثیر يک حادثه منفی همه واقعیت را تار 
می بینند و به جزئی ازيک حادثه منفی توجه می كنند و بقیه را 
فراموش می كنند. در تعمیم مبالغه آمیز، افراد حقايق زندگی را 
پررنگ تر از میزان واقعی می بینند.  فردی كه دچار اين خطای 

خشایار میراب زاده اردکانی و همکاران
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شناختی است، هر حادثه منفی و از جمله يک ناكامی شغلی را 
شكستی تمام عیار و تمام نشدنی تلقی می كند و آن را با كلماتی 
چون هرگز و همیشه توصیف می كند. در بی توجهی به امور 
مثبت، افراد توجه زياد و با ارزشی به جنبه های مثبت زندگی 
خود ندارند و همیشه نكات مثبت را برای خود بی اهمیت جلوه 
می دهند كه باعث كاهش شادی زندگی می شود و فرد را به 
احساس ناشايسته بودن سوق می دهد. در شتابزدگی، فرد بی 
آنكه زمینه محكمی وجود داشته باشد، نتیجه گیری شتابزده می 
كند و احتمال دارد كه در اين نتیجه گیری دچار اشتباه شود كه 
طبعاً نتايج ناگواری در بر خواهد داشت. در استدالل احساسی، 
فرد گمان می كند كه احساسات منفی او لزوما منعكس كننده 
واقعیت ها هستند. اين نوع استدالل احساسی فرد را از بسیاری 
از واقعیت ها دور نگه می دارد. برچسب زدن شكل حاد تفكر همه 
يا هیچ است. به جای اينكه فرد بگويد »اشتباه كردم«، به خود 
باعث  امر  اين  كه  بازنده هستم«  زند:»من  منفی می  برچسب 

كاهش عزت نفس می شود ) 27(. 

محدوديت هاي پژوهش
با توجه به شرايط سخت جسمانی بیماران مبتال به سل، ارتباط 
با آنها و اجراي فرايند روان درماني گاهاً بسیار دشوار بود كه اين 

امر باعث می شد تا انجام كار طوالنی تر و طی چند مرحله انجام 
شود كه اين موضوع به نوبه خود می توانست بر نتايج پژوهش 
اثر بگذارد اما با اين حال تا حد امكان سعي شد در مناسب ترين 
زمان ممكن كه بیماران آمادگي حضور در جلسات روان درماني 

را داشتند، كار مداخله انجام پذيرد. 

پيشنهادات پژوهشي
پیشنهاد می شود تا پژوهشگران آتی، به انجام مداخله های روان 
درمانی در گروه های وسیع تری از بیماران جسمی بپردازند، 
روانشناختی  مشكالت  ارگانیک،  بیماری  درمان  با  همزمان  تا 
بیماران نیز درمان شوند و درمانی همه جانبه و يكپارچه دريافت 
كنند، زيرا در غیر اين صورت امكان دارد كه بیماران به دلیل 
مشكالت روانشناختی، از ادامه پذيرش وتبعیت درمانی امتناع و 
در نتیجه شاهد وخیم تر شدن بیماری و افت كیفیت زندگی اين 

بیماران باشیم. 

تشكر و قدرداني
مسیح  دكتر  بیمارستان  همكاران  كلیه  از  طرح  اين  مجريان 
و  تشكر  كردند،  ياری  را  ما  طرح  اين  انجام  در  كه  دانشوری 

قدردانی می كنند. 
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مقـاله تحقیقی 

اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر معنای زندگی بر بهزيستی 
ذهنی پرستاران

چكيده
زمينه: هدف اين پژوهش بررسی میزان اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر معنای زندگی بر 

بهزيستی ذهنی پرستاران بود. 
روش كار: اين مطالعه از نظر هدف در زمره پژوهش های كاربردی و از نظر روش شناسی جزء 
طرح های نیمه آزمايشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه كنترل است. جامعه آماری 
پژوهش را همه پرستاران كارشناس شاغل در بیمارستان های دولتی شهر كرمانشاه در سال 
1396 تشكیل دادند كه از اين جامعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی ابتدا 
يک بیمارستان و سپس 30  نفر از پرستاران آن بیمارستان انتخاب و به صورت تصادفی 
در دو گروه 15 نفره آزمايش و كنترل جايگزين شدند. به پرستاران گروه آزمايش 8 جلسه 
90 دقیقه ای)هفته ای دو جلسه( برنامه آموزشی مبتنی بر معنای زندگی ارائه شد. اعضای 
كییز  ذهنی  بهزيستی  پرسشنامه  پس آزمون  و  پیش آزمون  مرحله  دو  هر  در  گروه  دو  هر 
تحلیل  روش  با  نیز  داده ها  كردند.  تكمیل  را   )Keyes & Margyar-moe(ماگیارمو و 

كوواريانس چند متغیره بررسی شدند.
يافته ها: يافته ها نشان داد كه میانگین نمرات متغیر بهزيستی ذهنی در گروه آزمايش در 

مقايسه با گروه كنترل، در مرحله پس آزمون افزايش معناداری داشته است. 
نتيجه گيری: بنابر يافته های به دست آمده، برنامه آموزشی مبتنی بر معنای زندگی بر بهزيستی 

ذهنی پرستاران اثربخش بوده است.
واژگان كليدی: بهزيستی ذهنی، پرستاران، معنای زندگی.

دوره 36 - شماره 1 - بهار 1397: 41-47

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jm
ci

ri.
ir 

at
 9

:2
6 

+
03

30
 o

n 
M

on
da

y 
Ja

nu
ar

y 
28

th
 2

01
9

http://jmciri.ir/article-1-2824-fa.html


  مجله علمی - پژوهشی سازمان نظام پزشکی
بهــــــــار 1397 دوره 36 - شمـــاره 1 -  42

مقدمه
اساسی ترين تالش در سازمان های بهداشتی درمانی اين است 
كه سالمت نیروی فعال و كارآمد خود و بخصوص پرستاران را به 
عنوان عمده ترين بخش نیروی انسانی و بدنه اصلی ارائه خدمات 
به بیماران افزايش دهند)1(. پرستاری، حرفه ای ياورانه است كه 
باال رفتن تنش های روانی  به علت ماهیت شغلی آن، احتمال 
در پرستاران بسیار زياد است)2(. با باال رفتن میزان تنش های 
روانی در پرستاران عالوه بر آسیب رساندن به خود، ممكن است 

سالمت و امنیت بیمار نیز تهديد شود)3(.
كه  داد  نشان  ژاپنی  پرستاران  روی  بر   )4(  Lambert پژوهش 
اصطالح  برخوردارند)5(.  بهزيستی ذهنی كمتری  از  پرستاران 
در  كه  است  معادل شادی  روانشناختی  واژه  ذهنی،  بهزيستی 
ادبیات مربوطه به جای يكديگر به كار می روند اما به دلیل مفاهیم 
بسیاری كه در آن نهفته است به شادی ارجح می باشد)6(. اين 
اصطالح در واقع، حوزه ای از روانشناسی مثبت نگر و يک مفهوم 
جامع  ارزيابی  ذهنی،  بهزيستی  است)7(.  فردی  و  شخصی 
روانشناختی افراد از زندگی خود و وضعیت كلی سالمت ذهنی 
آنها می باشد )9و8(. بهزيستی ذهنی شامل عواطف مثبت )از 
جمله شادی، لذت و سرخوشی(، پايین بودن عواطف منفی )مثل 
ترس، استرس و اضطراب( و رضايت از زندگی می باشد)10(. اين 
مفهوم دارای مؤلفه شناختی يعنی همان ارزيابی افراد از میزان 
رضايت از زندگی و مؤلفه عاطفی يعنی برخورداری از حداكثر 
عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی می باشد)11(. در مجموع، 
می توان گفت كه بهزيستی ذهنی به معنای قابلیت يافتن تمام 
استعدادهای فرد است و از تعادل بین عاطفه مثبت و منفی و 

رضايتمندی شغلی و خانوادگی به وجود می آيد)12(.
افرادی كه دارای سطح تحصیالت باالتری هستند، به احتمال 
بیشتر سطوح باالی بهزيستی ذهنی را گزارش می دهند)13(. 
باالتری  كنترل  و  مهار  احساس  باال،  ذهنی  بهزيستی  با  افراد 
از زندگی بیشتری را تجربه  دارند و میزان موفقیت و رضايت 
بهزيستی  ايجاد  كه  باورند  اين  بر  پژوهشگران  می كنند)14(. 
ذهنی و شادمانی درونی و پايدار، انسان ها را به سمت موفقیت 
بیشتر، سالمت بهتر، ارتباطات اجتماعی سالم و در نهايت سالمت 
روانی و جسمانی باالتری سوق می دهد)15(. يكی از سازه های 
و  است  انسان  اعمال  در  انگیزش  اصلی  منبع  روانشناختی كه 
ارتباط داشته باشد، معنای زندگی  بهزيستی ذهنی  با  می تواند 

می باشد كه مهمترين مؤلفه بهزيستی روانشناختی است)16(.
معنای زندگی عبارت است از پاسخ مثبت به زندگی و هر آنچه با 
آن روبرو شويم، خواه آن چیز رنج و يا مرگ باشد. در نهايت انسان 
سرنوشت را پذيرفته و برای رنج خويش معنايی می يابد)17(. از 

نظر Shek و Yu )18( نیز وجود معنا عبارت است از میزانی كه 
فرد زندگی خود را مهم، معنادار و قابل فهم می داند. اين مفهوم، 
به طور كلی به درک منسجم افراد از خود و تجربیات زندگی، 
و همچنین داشتن هدفی در تمام طول عمر اشاره دارد)19(. 
باورهای  زيرا دربردارنده  دارد  ماهیتی شناختی  زندگی  معنای 

افراد در مورد وجود يک هدف غايی در زندگی است)20(.
معنای زندگی در برابر اثرات منفی استرس، نقش محافظتی ايفا 
را  رويدادها  اجازه می دهد  اشخاص  به  معناداری  می كند)21(. 
تفسیر كنند و با توجه به نحوه زندگی و خواسته هايشان، برای 
خود ارزش هايی مهیا سازند. اگر زندگی انسان از ارزش های واقعی 
و مثبت برخوردار باشد، معنادار است)22(. به اين ترتیب، كشف 
معنا را نه تنها میتوان تجلی واقعی انسان بودن بشر دانست، بلكه 

معیاری برای بهداشت و سالمت روان نیز می باشد)23(. 
رهبری و ُكرد)24( در پژوهشی به اين نتیجه رسیدند كه معنای 
ذهنی  بهزيستی  كننده  پیش بینی  متغیرهای  از  يكی  زندگی 
 chamberlain و Zika بیماران است كه با نتايج پژوهش های
همچنین  می باشد.  همسو   )26( جعفری  همچنین  و   )25(
آوردند.  دست  به  را  مشابهی  نتايج  همكاران)16(  و   Doğan
Santos و همكاران )27( و Shrira و همكاران )28( نیز رابطه 
مثبت و معناداری را بین اين دو متغیر گزارش دادند. از طرفی 
يافته های پژوهش Yalçın & Malkoç )29( نشان داد كه امید و 
بخشش متغیر میانجی معناداری برای معنای زندگی و بهزيستی 
ذهنی دانشجويان است. به عالوه، پژوهش های متعددی از جمله 
نواب و همكاران)30(،  شجاعی و اسكندرپور)31( و صفاری نیا و 
درتاج)32( آموزش های مبتنی بر معنای زندگی را در بهزيستی 

ذهنی و روانشناختی اثربخش گزارش كرده اند.
تاكنون پژوهش های مختلفی رابطه دو متغیر پژوهش حاضر و 
تأثیر معنای زندگی بر میزان بهزيستی ذهنی را در جامعه های 
آماری گوناگون گزارش كرده اند اما هیچگاه سعی نشده كه با 
توجه به نتايج به دست آمده از اين تحقیقات، برنامه ای آموزشی 
مبتنی بر معنای زندگی تدوين و اثربخشی آن بر بهزيستی ذهنی 
افراد به ويژه پرستاران بررسی شود. بنابراين، با توجه به اهمیت 
موضوع، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزشی 

مبتنی بر معنای زندگی در بهزيستی ذهنی پرستاران است.

روش كار
اين مطالعه از نظر هدف در زمره پژوهش های كاربردی و از نظر 
روش شناسی جزء طرح های نیمه آزمايشی از نوع پیش آزمون، 
پس آزمون با گروه كنترل است. جامعه آماری پژوهش را همه 
شهر  دولتی  بیمارستان های  در  شاغل  كارشناس  پرستاران 
كرمانشاه در سال 1396 تشكیل دادند كه از اين جامعه با استفاده 

فرزانه پیرمرادی و همکاران
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ابتدا يک بیمارستان و  از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 
سپس 30  نفر از پرستاران آن بیمارستان انتخاب و به صورت 
تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمايش و كنترل جايگزين شدند. 
به پرستاران گروه آزمايش 8 جلسه 90 دقیقه ای )هفته ای دو 
جلسه( برنامه آموزشی مبتنی بر معنای زندگی ارائه شد. در اين 
مدت پرستاران گروه كنترل آموزشی دريافت نكردند. میانگین و 
انحراف معیار سن كل پرستاران به ترتیب 29/47 و 2/70 بود. 

نتايج با نرم افزار SPSS تحلیل شد.

ابزار

مقياس بهزيستی ذهنی
 Keyes & Magyar-Moe توسط  ذهنی  بهزيستی  مقیاس 
)33( تهیه شده كه از 45 سوأل و سه خرده مقیاس بهزيستی 
هیجانی شامل دو بخش عاطفه مثبت و عاطفه منفی)12 سوأل 
با نمره گذاری در طیف 5 درجه ای(، بهزيستی روانشناختی)18 
سوأل 7 درجه ای( و بهزيستی اجتماعی)15 سوأل 7 درجه ای( 
بهزيستی  مقیاس  خرده  در  نمرات  دامنه  است.  شده  تشكیل 
هیجانی بین 16 تا 56، بهزيستی روانشناختی بین 18 تا 126 و 

در بهزيستی اجتماعی بین 15 تا 105 قرار دارد. اين پرسشنامه 
توسط گلستانی بخت )34( روی 57 آزمودنی اجرا و اعتباريابی 
را 0/78  بهزيستی ذهنی  پرسشنامه  شد و ضريب همبستگی 
بهزيستی  هیجانی،  بهزيستی  شامل  آن  فرعی  مقیاس های  و 
 0/64  ،0/76 ترتیب  به  را  اجتماعی  بهزيستی  و  روانشناختی 
آلفای  اساس  بر  درونی  كرد. ضريب همسانی  گزارش  و 0/76 
كرونباخ برای كل پرسشنامه 0/80 و برای مقیاس های فرعی آن 

به ترتیب 0/86، 0/80 و 0/61 به دست آورد. 

طرح آموزش
 90 جلسه   8 در  زندگی  معنای  بر  مبتنی  آموزشی  برنامه 
به  و  شد  ارائه  آزمايش  گروه  به  جلسه(  دو  دقیقه ای)هفته ای 
براساس  برنامه  اين  ارائه نشد.  گروه كنترل هیچگونه آموزشی 
نظريه Frankl )35(، مرور پژوهش های انجام شده و متغیرهای 
تأثیرگذار بر معنای زندگی، به وسیله پژوهشگر و با نظارت استاد 
راهنما و مشاور رساله دكتری و شش نفر از متخصصان رشته 

روانشناسی عمومی ساخته شد.
در جدول 1 عنوان و محتوای جلسات آموزشی مبتنی بر معنای 

زندگی ارائه شده است.

جدول1. عنوان و محتوای جلسات آموزشی

محتوای جلساتجلسات

معرفی اعضاء، برگزاری پیش آزمون بهزیستی ذهنی، معنی زندگی، خود مختاری، ساختار دورانی ارزشهای اول )معارفه(
انسانی،  تیپ ارزشی تعالی خود با ارزشهای خیرخواهی و جهان شمول نگری.

معنی زندگی، شایستگی، تیپ ارزشی گسترش خود با ارزشهای قدرت و پیشرفت.دوم 

معنی زندگی، ارتباط، تیپ ارزشی محافظه کارانه با ارزشهای همنوایی، سنت، ایمنی، عشق و وجدان.سوم 

معنی زندگی، سرمایه روانشناختی، امیدواری، تیپ ارزشی گسترش خود با ارزشهای قدرت و پیشرفت.چهارم

معنی زندگی، خوش بینی، تیپ ارزشی آمادگی برای تغییر، تیپ ارزشی تعالی خود.پنجم

معنی زندگی، ارز شهای خاق، خودکارآمدی، تیپ ارزشی گسترش خود با ارزشهای قدرت و پیشرفت.ششم

معنی زندگی، تاب آوری با مؤلفه های تعهد، چالش و کنترل. تیپ ارزشی آمادگی برای تغییر با ارزشهای خود هفتم
رهنموددهی ، لذت طلبی وتحریک طلبی. 

جمع بندی معنای زندگی، نیازهای اساسی زندگی، سرمایه روانشناختی و ارزشهای انسانی.  انجام پس آزمون هشتم
بهزیستی ذهنی.

يافته ها
اطالعات توصیفی مربوط به مؤلفه های بهزيستی ذهنی در جدول شماره 2 ارائه شده است.

اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر معنای زندگی بر بهزیستی ذهنی پرستاران
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جدول 2. میانگین و انحراف معیار مؤلفه های بهزیستی ذهنی به تفکیک گروه های 
آزمایش و کنترل

متغیرهاگروه ها

پس آزمونپیش آزمون

انحراف میانگین
انحراف میانگینمعیار

معیار

آزمایش

20/132/9422/602/50عاطفه مثبت

14/463/0213/202/14عاطفه منفی

بهزیستی 
88/7313/3189/4612/26روانی

بهزیستی 
61/139/1862/737/44اجتماعی

کنترل

19/663/4719/733/51عاطفه مثبت

15/063/4115/203/48عاطفه منفی

بهزیستی 
90/9311/0690/9311/06روانی

بهزیستی 
62/2612/7662/4612/35اجتماعی

كه  میدهد  نشان   2 شماره  جدول  در  توصیفی  يافته های 
نسبت  ذهنی  بهزيستی  مؤلفه های  پس آزمون  نمرات  میانگین 
تغییرات  اما درگروه كنترل،  است،  يافته  تغییر  پیش آزمون  به 

محسوسي مشاهده نمي شود.
تحلیل  از  فرضیه  اين  به  مربوط  داده های  آماری  تحلیل  برای 
كوواريانس چند متغیره استفاده شد. در اين تحلیل میانگین های 
با میانگین های گروه كنترل مقايسه  آزمايش  پس آزمون گروه 
شده و نمره های پیش آزمون به عنوان متغیر كمكی به كار گرفته 
شدند. البته قبل از ارائه اين آزمون پیشفرض های آن مورد بررسی 
قرار گرفت كه ابتدا اين پیشفرض ها ارائه شده است. يكی از پیش 
فرض های آزمون مانكووا فرض نرمال بودن داده ها می باشد. برای 
بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون كلموگراف اسمیرنف استفاده 

شد. نتايج اين آزمون در جدول 3 ارائه شده است.

توزیع  بودن  نرمال  بررسی  جهت  کلموگراف-اسمیرنوف  آزمون  نتایج  جدول3. 
داده ها

سطح معنی داریمقدار Z متغیرها

0/1350/168عاطفه مثبت

0/1410/131عاطفه منفی

0/1090/200بهزیستی روانی

0/1000/200بهزیستی اجتماعی

همانطور كه نتايج جدول شماره 3 نشان میدهد در همه متغیرها 

بنابراين   .)P>0/05(نمی باشد معنادار  آمده  دست  به   Z مقدار 
فرض نرمال بودن توزيع داده ها رعايت شده است.

يكی ديگر از پیش فرض های استفاده از تحلیل مانكووا، همگنی 
واريانس خطای گروه های مورد مطالعه است، برای بررسی اين 
پیش فرض از آزمون لوين استفاده شد كه نتايج اين آزمون در 

جدول 4 ارائه شده است.

جدول 4. نتایج آزمون لوین جهت بررسی برابری واریانس های خطا در مؤلفه های 
بهزیستی ذهنی  

sigدرجه آزادی 2درجه آزادی F1متغیر

0/0711280/791عاطفه مثبت

0/0051280/947عاطفه منفی

0/4731280/497بهزیستی روانی

1/1121280/301بهزیستی اجتماعی

با توجه به نتايج جدول شماره 4، مقادير F به دست آمده برای 
 )DF  = و 28  آزادی)1  درجات  با  ذهنی  بهزيستی  مؤلفه های 
بین  معنی داری  تفاوت  نتیجه  در   .)P>0/05(نیست معنادار 
همگنی  فرض  بنابراين  و  ندارد  وجود  گروه ها  واريانس خطای 
واريانس های خطا رعايت شده است و می توان از آزمون مانكووا 

استفاده كرد.
از آزمون مانكووا همگنی  از پیشفرض های استفاده  يكی ديگر 
  5 جدول  در  كه  می باشد  كوواريانس  واريانس-  ماتريس های 

نتايج اين آزمون ارائه شده است.

جدول 5. نتایج آزمون ام باکس جهت بررسی فرض برابری ماتریسهای کوواریانس

سطح معنیداریدرجه آزادی 2درجه آزادیF1ام باکس

15/961/347103748/2070/199

همانطور كه نتايج جدول 5 نشان می دهد آماره ام باكس برابر 
میباشد  برابر 1/347  آزمون  اين   F آماره  مقدار  و  با 15/964 
كه از لحاظ آماری معنی دار نیست)P>0/05(. بنابراين مفروضه 

همگنی ماتريس های واريانس-كوواريانس رعايت شده است. 

جدول 6. نتایج آزمون المبدای ویکلز برای بررسی کل مدل

FDFمقدارنام آزمون
فرضیه

DF
خطا

سطح معنی 
داری

مجذور 
اتا

آزمون المبدای 
0/5584/1644210/0120/442ویلکز

چنانچه نتايج جدول 6 نشان میدهد، سطح معنی داری آزمون 
المبدای ويلكز قابلیت استفاده از تحلیل مانكوا را مجاز میشمارد. 
اين امر بیانگر آن است كه حداقل در يكی از مؤلفه های بهزيستی 

ذهنی بین گروه آزمايش و كنترل تفاوت معنی دار وجود دارد.

فرزانه پیرمرادی و همکاران
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جدول7. اثربخشی آموزش برنامه آموزشی بر بهزیستی ذهنی بر اساس آزمون مانکوا

مجذور اتا سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات

0/016 0/544 0/379 1/378 1 1/378 عاطفه 
مثبت

ون
زم

ش آ
0/038پی 0/338 0/956 3/791 1 3/791 عاطفه منفی

0/040 0/329 0/992 39/170 1 39/170 بهزیستی 
روانی

0/058 0/236 1/476 51/349 1 51/349 بهزیستی 
اجتماعی

0/378 0/001 14/580 53/009 1 53/009 عاطفه 
مثبت

وه
گر

0/174 0/034 5/055 18/452 1 18/452 عاطفه منفی

0/002 0/824 0/051 2/006 1 2/006 بهزیستی 
روانی

0/015 0/549 0/369 12/841 1 12/841 بهزیستی 
اجتماعی

3/636 24 87/260 عاطفه 
مثبت

خطا

3/651 24 87/614 عاطفه منفی

39/478 24 947/463 بهزیستی 
روانی

34/795 24 835/089 بهزیستی 
اجتماعی

همانطور كه نتايج جدول 7 نشان میدهد بین میانگین نمرات 
دو گروه آزمايش و كنترل، پس از تعديل نمرات پیش آزمون، 
عاطفه  و   )P≤0/01  ،F=14/58(مثبت عاطفه  مؤلفه های  در 

منفی)P≤0/05 ،F=5/055( تفاوت معنی داری وجود دارد. برای 
مقايسه و بررسی تفاوت های معنی دار مذكور، میانگین و خطای 
معیار تعديل شده مؤلفه های بهزيستی ذهنی گروه آزمايش و 

كنترل در جدول 7 ارائه داده شده است. 

جدول 8. میانگین و خطای معیار نمرات تعدیل شده گروه آزمایش و کنترل در مؤلفههای بهزیستی ذهنی 

خطای استانداردمیانگینگروهمؤلفه های بهزیستی ذهنی
95% اطمینان

کران باالکران پایین

عاطفه مثبت
22/510/49421/48623/525آزمایش

19/830/49418/80820/848کنترل

عاطفه منفی
13/410/49512/38814/432آزمایش

14/990/49513/96816/012کنترل

بهزیستی روانی
90/461/62887/10093/821آزمایش

89/941/62886/57993/300کنترل

بهزیستی اجتماعی
63/261/52960/10466/414آزمایش

61/941/52958/78665/096کنترل

اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر معنای زندگی بر بهزیستی ذهنی پرستاران
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نمرات  میانگین  می شود  مشاهده   8 جدول  در  كه  همانطور 
گروه  در  معنی داری  طور  به  مثبت  عاطفه  مؤلفه  پس آزمون 
بزرگتر  كنترل)19/83(  گروه  به  نسبت  آزمايش)22/51( 
می باشد، كه نشان دهنده اثربخش بودن برنامه آموزشی بر روی 
اين مؤلفه بوده است. همچنین میانگین نمرات پس آزمون مؤلفه 
عاطفه منفی به طور معنی داری در گروه آزمايش)13/41( نسبت 
به گروه كنترل )14/99( كمتر می باشد، كه حاكی از تأثیرگذاری 

معنادار برنامه آموزشی بر روی اين مؤلفه است. 

بحث
هدف اين پژوهش بررسی میزان اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی 
بر معنای زندگی در بهزيستی ذهنی پرستاران بود. يافته های 
برنامه آموزشی مبتنی بر معنای  پژوهش حاضر نشان داد كه 
زندگی در بهزيستی ذهنی پرستاران اثربخش میباشد و  فرضیه 
اجرای  ديگر،  عبارت  به  گرديد.  تايید  كلی  به صورت  پژوهش 
برنامه آموزشی مبتنی بر معنای زندگی میتواند میانگین متغیر 

بهزيستی ذهنی را افزايش دهد.
نتايج پژوهش حاضر با يافته های پژوهش Doğan و همكاران)16( 
همسو میباشد. او در پژوهش خود به بررسی رابطه معنای زندگی 
معلم  تربیت  دانشگاه  دانشجويان  میان  در  ذهنی  بهزيستی  و 
تركیه پرداخت. يافته های اين مطالعه نشان داد كه وجود معنا و 
جستجو برای معنا در زندگی به طور معناداری میتواند بهزيستی 
همكاران)27(  و   Santos همچنین  كند.  پیش بینی  را  ذهنی 
رابطه معنای زندگی و  تعیین  برای  در يک مطالعه تحقیقاتی 
نتیجه  اين  به  فیلیپینی  دانشجويان  میان  در  بهزيستی ذهنی 
رسیدند كه اين دو متغیر رابطه معناداری با هم دارند و وجود 
سطوح باالتر معنای زندگی و بهزيستی ذهنی موجب افزايش 
رضايت از زندگی می شود. Yalçın & Malkoç )29( نیز گزارش 
و  زندگی  معنای  بین  كلی  طور  به  بخشش  و  امید  كه  دادند 
بهزيستی ذهنی میانجیگری می كنند. Shrira و همكاران )28( 
هم در مطالعه خود به اين نتیجه رسیدند كه تعامل دو متغیر 

مذكور موجب كاهش خشونت می شود.

به عالوه پژوهش های متعددی از جمله لواسانی و همكاران)36(، 
و  تقوايی نیا  همكاران)30(،  و  نواب  همكاران)37(،  و  داودی 
و  صفاری نیا  و  اسكندرپور)31(  و  شجاعی  دالوريزاده)38(، 
درتاج)32( اثربخش بودن آموزش های مبتنی بر معنای زندگی 

را بر بهزيستی ذهنی و روانشناختی تأيید كرده اند.
 در تبیین يافته های پژوهش حاضر می توان گفت، اگر فردی 
او  به  پوچی  احساس  بیابد،  خويش  زندگی  در  معنايی  نتواند 
و خستگی  و مالمت  ناامید می شود  زندگی  از  دست می دهد، 
به  اين حس منجر  الزاماً  را می گیرد.  تمام وجودش  از زندگی 
بیماری روانی نمی شود، بلكه زمینه را برای اين اختالالت آماده 
می كند)39(. بنابراين، بهزيستی ذهنی فرد در گرو يافتن معنا 
در زندگی می باشد. وجود معنا در زندگی مانند كلیدی است 
باعث  و  نمايد  باز  را  زندگی  و گره مشكالت  قفل  كه می تواند 
شود تا افراد كنش های مثبتی انجام دهند)40و39( و به دلیل 
يعنی  اين شرايط،  افزايش خودشناسی و خويشتن پذيری در 
اعتقاد به اينكه »من فعال همین هستم كه هستم و همین اندازه 
برای وضعیت موجود من كافی است«؛ احساس رضايت از زندگی 
افزايش يافته و افراد می آموزند در جايی كه با موقعیتی غیر قابل 
تغییر رو به رو میشوند، واكنش های مناسب با آن موقعیت را از 
خود بروز دهند كه اين موجب باال رفتن بهزيستی ذهنی در آنها 

می شود)38(.
 جامعه آماری اين پژوهش، محدود به پرستاران كارشناس شاغل 
در بیمارستان های دولتی بود. لذا در تعمیم نتايج بايد احتیاط 
نمود. پیشنهاد میشود كه در تحقیقات آينده، به انجام پژوهش 
در مشاغل مختلف پرداخته شود. همچنین می توان اين پژوهش 
برای  نتايج آن  از  و  انجام داد  نیز  بیماران  آماری  را در جامعه 
پیشگیری از مشكالت روانشناختی در پرستاران و بهبود و درمان 

بیماران استفاده كرد.

نتيجه گيری
برنامه آموزشی مبتنی بر معنای زندگی به طور معناداری موجب 

افزايش بهزيستی ذهنی در پرستاران گرديد.
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مقـاله تحقیقی 

بررسی رضايت مندی پزشکان ماندگار در مناطق محروم استان 
يزد از اجرای طرح تحول نظام سالمت

چكيده
نابرابری  های خدمات سالمت در مناطق محروم،  ايجاد كننده  اصلی  از عوامل  يكی  زمينه: 
عدم توزيع عادالنه نیروی انسانی اين بخش، به ويژه پزشكان است. ماندگاری پزشكان عمومی 
و متخصص در مناطق محروم يكی از بسته  های خدمتی طرح تحول نظام سالمت است تا 
مناطق محروم كشور معضل كمبود پزشک نداشته باشند. بنابراين اين پژوهش با هدف بررسی 
رضايت مندی پزشكان ماندگار در مناطق محروم استان يزد از اجرای طرح  تحول  نظام  سالمت 

انجام  گرفته است.
روش  كار: اين پژوهش به صورت توصیفی- مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری شامل كلیه 
بودكه  اول سال 1395  ماهه  يزد در سه  استان  ماندگاری  پزشكان شركت كننده در طرح 
به صورت تصادفی 94 پزشک ماندگار در اين مطالعه شركت كردند. ابزار گردآوری داده  ها، 
با  افزار  SPSS نسخه 21 و  پرسشنامه محقق ساخته و تجزيه و تحلیل داده  ها توسط نرم 

استفاده از آمار توصیفی، فراوانی و درصد انجام شد.
يافته  ها: طی بررسی انجام شده 63/4% از پزشكان ماندگار به صورت داوطلبانه در اين طرح 
و  تحول  اجرايی شدن طرح  از  بعد  درآمد خود  میزان  از  آنان  از  داشته اند. %47/1  شركت 
نیز75/4% از امكانات رفاهی اقامتی كه در اختیار آنها گذاشته شده بود رضايت داشتند و 
در نهايت 52/1% از پزشكان ماندگار ازاجرايی شدن طرح تحول نظام سالمت كامالً  راضی و 

23/4%  نسبتاً  راضی بوده  اند.
نتيجه  گيری: باتوجه به اينكه هدف كلی اين برنامه، بهره مندی به هنگام مردم از خدمات 
درمانی از طريق حضور دائم پزشكان متخصص در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكی می  باشد، نتايج نشان داد كه شاخص  های اصلی اين برنامه در وضعیت 

نسبتاً مناسبی بوده است.
واژگان كليدی: رضايت  مندی، پزشكان ماندگار، طرح تحول نظام سالمت

زارع  محمدحسـین   ،1 کاظمینـی  کاظـم  سـید 
مهرجویـی 2، اعظم سـامیه زرگـر 3، ملیحه راغبیان 

4، علـی دهقـان 5 *

1 دکتـرای تخصصـی طـب سـنتی، معاونـت درمـان 

بهداشـتی  خدمـات  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
درمانـی شـهید صدوقـی یـزد.

2 پزشـک عمومـی، معاونـت درمان دانشـگاه علوم 

شـهید  درمانـی  بهداشـتی  خدمـات  و  پزشـکی 
صدوقـی یـزد، یـزد، ایـران.

3 کارشناسـی ارشـد مدیریـت اجرایـی، معاونـت 

خدمـات  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  درمـان 
یـزد،  یـزد،  صدوقـی  شـهید  درمانـی  بهداشـتی 

ایـران.

4 کارشناسـی ارشـد روانشناسـی بالینی، معاونت 

خدمـات  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  درمـان 
یـزد،  یـزد،  صدوقـی  شـهید  درمانـی  بهداشـتی 

ایـران.

علـوم  دانشـگاه  درمـان  معاونـت  دانشـیار،   5

شـهید  درمانـی  بهداشـتی  خدمـات  و  پزشـکی 
ایـران. یـزد،  یـزد،  صدوقـی 

درمـان  معاونـت  مسـئول:  نویسـنده  نشـانی   *
بهداشـتی  خدمـات  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 

ایـران. یـزد،  یـزد،  صدوقـی  شـهید  درمانـی 

تلفن: 37254750 - 035

dehghanyrc@yahoo.com :نشانی الکترونیک
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خدمتی سالمت، آنچه پررنگ به نظر می  رسد تمركز سیاست  ها 
بر حوزه خدمات بیمارستانی می  باشد. در واقع همه اين 6 مورد 
به اضافه بسته هفتم كه نظارت بر بسته  های ديگر است، برای 

فضای بیمارستانی تعريف شده است)8(.
ماندگاری پزشكان عمومی و متخصص در مناطق محروم يكی 
از بسته  های خدمتی طرح تحول نظام سالمت است تا مناطق 
محروم كشور معضل كمبود پزشک نداشته باشند و مردم اين 
مناطق ناچار نباشند برای انجام امور درمانی خود، با زحمت و 

مشقت به شهر ديگری مراجعه كنند )1(.
زابلی و همكارانش طی پژوهشی كه در سال 1393، با عنوان 
عوامل و چالش های تهديد كننده جذب و ماندگاری پزشكان در 
مناطق محروم جنوب كشور انجام داده بودند. اعالم كردند كه 
ايجاد عواملی چون گزينش بومی نیروی انسانی، مشوق  های مالی 
برای پزشكان، تعرفه گذاری با ضرايب بیشتر در مناطق محروم، 
رضايت مندی حقوق و پاداش، تأمین اعتبارات الزم و منابع مالی 
پايدار و افزايش درصدی پزشكان جهت عدالت در آموزش مازاد 
بر سهمیه بر ای منطق محروم موجب ارتقاء خدمات سالمت در 
مناطق كمتر توسعه يافته، افزايش دسترسی مردم در سطح دوم 
و سوم به خدمات و مراقبت  های سالمت و جذب و ماندگاری 

پزشكان در اين مناطق می شود)2(.
گودرزی و همكاران در سال  1394در زمینه ارزيابی ماندگاری 
پزشكان در مناطق كمتر توسعه يافته و محروم كشور انجام دادند 
اعالم كردند كه با اجرای اين بسته خدمتی در راستای طرح تحول 
سالمت و با توجه به اينكه هدف كلی اين برنامه بهره مندی به هنگام 
مردم از خدمات درمانی از طريق حضور دائم پزشكان متخصص در 
بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 
برنامه در  اين  نتايج نشان داد كه شاخص های اصلی  باشد،  می 
وضعیت نسبتاً مناسبی از زمان آغاز برنامه های تحول بوده است)1(.

زمینه  در  پژوهشی  تاكنون  دردسترس  پايگاه های  به  توجه  با 
رضايت سنجی پزشكان ماندگار در مناطق محروم صورت نگرفته 
يا اينكه چیزی به چاپ نرسیده است و با نظر به اهمیت حضور 
پزشكان در مناطق محروم كشور به عنوان افرادی كه در اجرايی 
شدن اين طرح نقش كلیدی را ايفا می  كنند اين مطالعه با هدف 
بررسی رضايت مندی پزشكان ماندگار در مناطق محروم استان 
يزد از اجرای طرح تحول نظام سالمت انجام شد، امید است بتوان 
بر اين اساس تالش های بیشتری در زمینه جلب رضايت و تأمین 

نیازها و خواسته  های پزشكان متخصص مقیم را پی ريزی نمود.

روش كار
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی در سه ماهه اول سال 
1395 بود. برای گردآوری داده  ها از منابع كتابخانه  ای، اينترنتی و 

مقدمه
ارتقای سالمت به عنوان يكی از اهداف نظام سالمت بدون توزيع 
عادالنه در بین افراد جامعه ارزش اندكی داشته و اين نظام را در 
رسیدن به هدف عالی تر خود كه عدالت در سالمت است، ياری 

نخواهد رساند )1(.
يكی از عوامل اصلی ايجاد كننده نابرابری  های خدمات سالمت در 
مناطق محروم، عدم توزيع عادالنه نیروی انسانی اين بخش، به 
ويژه پزشكان است. عوامل متعددی بر پراكندگی و توزيع نامناسب 
پزشكان در مناطق مختلف و به ويژه عدم ماندگاری پزشكان در 

مناطق محروم تأثیر گذار می باشد)2(.
مطالعه و بررسی نظام  های سالمت، در كشورهای مختلف نشان 
می  دهد كه در دهه های اخیر، اين نظام  ها با اصالحات متعددی رو 
به رو بوده است، هرچند كه هر كشور با توجه به شرايط اجتماعی، 
شیوه  های  فرهنگی  و  جمعیتی  بهداشتی،  اجتماعی-  سیاسی، 
مختلف را تجربه كرده  است، لكن اين اصالحات عمدتا با هدف 
اصلی بهبود دسترسی مردم به مراقبت ها، فراهم كردن مراقبت های 
كیفی و در نهايت پايین نگه داشتن هزينه های مراقبت سالمتی 

بوده است)3(. 
نخستین مرحله از فرآيند سیاست گذاری عمومی  سالمت، تعیین 
دستوركار می  باشد. در طی آن مشكالت و راه حل  های مختلف 
مورد توجه عموم جامعه و نخبگان قرار می  گیرد و با عبور از سطوح 
تصمیم سازی به مرحله  ای می رسد كه در آن بدنه دولت و حاكمیت 
در خصوص موضوعات دستوركار اقداماتی به عمل می آورند )4(.

نظام سالمت  در  كه  اصالحاتی  و  اهمیت سالمت  به  توجه  با 
جهان صورت می گیرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
ايران به عنوان متولي سالمت در كشور با عنايت به وظايف و 
مأموريت  هاي كلي و اسناد باالدستي به ويژه سند چشم انداز 20 
ساله، سیاست  هاي كلي سالمت ابالغي مقام معظم رهبري، مواد 
برنامه  هاي  و  توسعه  پنجم  برنامه  در  با سالمت  مرتبط  قانوني 
دولت يازدهم، اجراي برنامه تحول سالمت را پس از يک مرحله 

مطالعاتي شش ماهه آغاز كرده است)5(. 
اجرای طرح تحول نظام سالمت، با توجه به تأكید سیاست گذاران 
و برنامه  ريزان بهداشتی و درمانی در كشور با سه رويكرد حفاظت 
مالي از مردم، ايجاد عدالت در دسترسي به خدمات سالمت و نیز 
ارتقاي كیفیت خدمات از نیمه دوم ارديبهشت 1393 در كشور 

با هشت هدف  شروع گرديد)6(.
است كه  اجرايي  بسته  نظام سالمت شامل هفت  تحول  طرح 
به عنوان هفت بسته خدمتی سالمت تعريف  اين هفت بسته 
شده است و در سايت رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكی وجود دارد)7(. با بررسی عناوين و محتوای هفت بسته 

بررسی رضایت مندی پزشکان ماندگار در مناطق محروم استان یزد از اجرای طرح تحول نظام سامت
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پرسشنامه استفاده گرديد. پرسشنامه مذكور، محقق ساخته و 
مقیاس سنجش میزان رضايت پزشكان ماندگار در مناطق محروم 
از اجرايی شدن طرح تحول سالمت می باشد، اين پرسشنامه شامل 
11سوال بسته پاسخ و يک سوال باز بود، روايی محتوا و ساختار 
چک لیست توسط 2 نفر از اساتید و صاحب نظران مورد بررسی و 
ويرايش قرار گرفت و پايايی ابزار مورد نظر نیز با استفاده از آزمون 
همبستگی درونی آلفای كرونباخ )82%( در نظر گرفته شد. جامعه 
آماری شامل كلیه پزشكان ماندگار در مناطق محروم استان يزد 
در سه ماهه اول سال 1395 بودكه به صورت تصادفی 94  پزشک 
ماندگار در اين مطالعه شركت كردند. پرسشنامه رضايت سنجی 
پزشكان ماندگار از اجرايی شدن طرح تحول سالمت به وسیله 
آوری  اتمام پخش و جمع  از  ارسال شد. پس  به پزشكان  نامه 
پرسشنامه ها ، داده ها توسط نرم افزار نسخه SPSS 21 به صورت 

فراوانی، میانگین و درصد مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. 

يافته  ها
زن  پزشک   54 كننده،  شركت  ماندگار  پزشک   94 میان  از 

)57/5% ( و 40 پزشک مرد )42/5%( بودند. 
همچنین 63/4% از پزشكان ماندگار اعالم كردند كه به صورت 

داوطلبانه در اين طرح شركت كرده  اند.
 %75/4 و  خود  درآمد  میزان  از  پزشكان   %47/1 نهايت  در 
اقامتی خود كاماًل راضی بودند.  همچنین  امكانات رفاهی-  از 
52/4% پزشكان از  اجرايی شدن طرح پزشكان ماندگار كاماًل 

راضی و 23/4% نسبتاً راضی بودند)جدول1(. 
جدول1 میزان رضایت پزشکان ماندگار از امکانات رفاهی، درآمد و اجرایی شدن 

طرح تحول نظام سامت

کاما  آیتم های مورد بررسی                                
راضی

نسبتاً 
کاما ناراضی         راضی

جمعناراضی

رضایت از 
درآمد

404212085تعداد
100%23/5%24/7%4/7%47/1%درصد

رضایت از 
امکانات 
رفاهی

5536973تعداد

100%12/3%9/2%4%75/4%درصد 

رضایت کلی 
از طرح تحول 

492241994تعداد

100%20/2%4/3%23/4%52/1%درصد

بحث و نتيجه گيری
مطالعات نشان داده  اند كه رضايت شغلی پزشكان بر روی كیفیت 
ارائه خدمت سالمتی تاثیر دارد )9(. از آنجايی كه هدف نهايی 
بیمارستان  ها ارتقاء كیفیت مراقبت از بیماران و جلب رضايت آنان 
می  باشد، سنجش رضايتمندی پزشكان مشغول در بیمارستان ها 

از اهمیت بااليی برخوردار است )10(. 

باتوجه به اهمیت رضايت پزشكان، مطالعه حاضر با هدف بررسی 
رضايت مندی پزشكان ماندگار در مناطق محروم استان يزد از 
آن  پی   در  كه  گرفت  انجام  سالمت  نظام  تحول  طرح  اجرای 
پزشكان  طرح  در  را  خود  ماندگار شركت  پزشكان  از   %63/4
ماندگار مناطق محروم داوطلبانه اعالم كردند. 47/1% از آنان از 
میزان درآمد خود و نیز 75/4% از امكانات رفاهی- اقامتی كه در 
اختیار آنها گذاشته شده بود، رضايت داشتند. در نهايت %52/1 
نظام سالمت  اجرايی شدن طرح تحول  از  ماندگار  از پزشكان 

كامالً  راضی و 23/4% نسبتاً  راضی بوده  اند.
همگام با مطالعه انجام شده، مطالعاتی اندک در سراسر ايران 
در رابطه با دستورالعمل پزشكان ماندگار در مناطق محروم در 
سطوح مختلف و در نقاط مختلف ايران، اجرا گرديده است اما در 
زمینه رضايت سنجی پزشكان ماندگار مناطق محروم پژوهش 

انجام نشده يا اينكه به چاپ نرسیده است. 
گودرزی و همكاران در مطالعه خود در زمینه ارزيابی ماندگاری 
اعالم  كشور  محروم  و  يافته  توسعه  كمتر  مناطق  در  پزشكان 
كردند كه با اجرای اين بسته خدمتی در راستای طرح تحول 
سالمت و با توجه به اينكه هدف كلی اين برنامه بهره مندی به 
دائم پزشكان  از طريق حضور  از خدمات درمانی  هنگام مردم 
متخصص در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكی بوده است، شاخص  های اصلی اين برنامه در 
وضعیت نسبتاً مناسبی از زمان آغاز برنامه های طرح تحول بوده 

است)1(.
همچنین زابلی و همكارانش طی پژوهشی كه در سال 1393، با 
عنوان عوامل و چالشهای تهديد كننده جذب و ماندگاری پزشكان 
در مناطق محروم جنوب كشور انجام داده بودند، اعالم كردند كه 
ايجاد عواملی چون گزينش بومی نیروی انسانی، مشوق  های مالی 
برای پزشكان، تعرفه گذاری با ضرايب بیشتر در مناطق محروم، 
منابع  و  الزم  اعتبارات  تأمین  پاداش،  و  حقوق  مندی  رضايت 
مالی پايدار و همچنین افزايش درصدی پزشكان جهت عدالت 
در آموزش مازاد بر سهمیه بر ای منطقه محروم، موجب ارتقاء 
خدمات سالمت در مناطق كمتر توسعه يافته، افزايش دسترسی 
مردم در سطح دوم و سوم به خدمات و مراقبت  های سالمت و 

جذب و ماندگاری پزشكان در اين مناطق می شود)2(.
در نهايت چنانچه از نتايج اين مطالعات بر می  آيد، میزان رضايت 
به  وابسته  بیمارستان های  در  ماندگار  پزشكان  حضور  از  افراد 
وزارت بهداشت در حد خوبی است و بنابر مطالعه  ی انجام گرفته 
اعالم  در حد خوبی  اين طرح  از  نیز  ماندگار  پزشكان  رضايت 
شده  است. بنابراين پیشنهاد می  گردد مديران  و مسئولین محترم 
با توجه به نقاط قوت و ضعف حاصله از اين پژوهش  ها برنامه   ی 
پزشكان  دستورالعمل  نواقص  رفع  و  ارتقاء  درجهت  را  جامعی 

سید کاظم کاظمینی و همکاران
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ماندگار در مناطق محروم طرح ريزی نمايند. از طرفی به دلیل 
پژوهش های اندكی كه در زمینه دستورالعمل پزشكان ماندگار 
است  الزم  پژوهشگران  بر  است،  گرفته  انجام  محروم   مناطق 
نتايج  از  استفاده  نیز  و  موضوع  اين  اهمیت  گرفتن  نظر  در  با 
حاصله از اين پژوهش، پژوهش های جامع تری را برای دستیابی 
به راهكارهای مناسب در زمینه بهبود نقاط ضعف و تقويت نقاط 

قوت اين طرح انجام دهند.

تشكر و قدردانی
نظام سالمت  تحول  دبیرخانه طرح  تالش  مطالعه حاصل  اين 
استان يزد بود كه با حمايت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی 
شهید صدوقی يزد انجام گرديد و بدين  وسیله از ايشان قدردانی 
می گردد. همچنین نويسندگان اين مقاله برخود الزم می  دانند 
مراتب امتنان و تشكر صمیمانه خود را از پزشكان محترم ماندگار 
ياری  را  ما  تحقیقات  اين  در  كه  يزد  استان  محروم  درمناطق 

نمودند، اعالم نمايند.
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ABSTRACT

Estimation of Job Role in Disease Development and 
its Situation in Iran

Abstract
In occupational health field, the role of occupational risk factors in disease 
development is very important. Estimation of job role in disease develop�
ment in the presence of multiple risk factors is essential in legal and judicial 
issues especially in legal medicine commissions and in response to inquiry 
of insurer organizations. In Iran, there is no unique method for estimation of 
job role in disease development and it seems that an academic and executive 
defect exists in regard to this issue. In this article, we introduce an epidemio�
logical method for estimation of job role in a disease in the presence of mul�
tiple risk factors. We hope that this article acts as a prologue for compilation 
of scientific documents with unique approach in our country.  
Keywords: Occupational disease, Occupational exposure, Risk factor, Job 
role
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ABSTRACT
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Liability Risen from Flaws in Medical Equipment and 
the Related Principles

Abstract
Nowadays, conventional contractual responsibility based on charges cannot 
fully attend to the newly risen issues, and creating fairness between the rights 
of the manufacturers and the consumers is almost a lost cause. According to 
Article 433 and 2 of the Law on the Protection of Consumer Rights, in the 
event of a fault, partial, the sufferer has the right to terminate the transaction 
or to maintain a lender and obtain an order. However, if the transaction is 
general, the replacement of the good with a healthy sample or  its' return is 
the right of the consumer. Otherwise, it must be compensated according to 
the civil general rules or general rules of liability. Subsequently, the Con�
sumer Protection Legislation, which was signed into a law in 2009 and the 
medical equipment bylaw ratified in 2015, are the earnest steps on the way 
of introducing new acts to the Iranian legal system which efficiently could 
deal with flaws in products and services. The object of the current paper is 
an evaluation of liability arisen out of any flaw in consumer products and 
surveying the related legal principles. Documentary to the article 25 of the 
Medical Devices and Supplies Regulations of 1394, only the lack of confor�
mity of the product with the manufacturer's claim requires a compensation 
for damages, and the protection of consumer rights does not require a con�
tract or proof of fault. Accordingly, the responsibility in the bylaw is based 
on sole responsibility and beyond the responsibilities set forth in civil law 
and public rules or general rules that are envisaged in Iranian law. Therefore, 
the basis of danger in the law and the law of loss in Imam's jurisprudence is 
more consistent with this article. In this study, descriptive�analytical method 
has been used. So, after referring to written sources in medical law, civil and 
criminal law and jurisprudence of Imamiyeh, the logical method and rational 
reasoning, the collected data were analyzed .
Keywords: Medical equipment, Flaw, Civil liability, Criminal liability.
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ABSTRACT

Knowledge and Attitude of General Dentists in Ard-
abil in Regard to Evidence Based Dentistry

Abstract
Background: Evidence based dentistry is a method of integrating research 
knowledge into daily clinical practice. This study was done with the aim of 
analysis of general dentists’ knowledge and attitude in regard to evidence 
based dentistry in Ardabil city.
Methods: In this cross�sectional study, knowledge and attitude of general 
dentists were assessed by means of a self�administered questionnaire. The 
percentage  of dentists’ answers to knowledge and attitude questions were 
reported and its correlations with age, sex, years of practice, place of practice 
and education were analyzed by -test, Pearson’s correlation coefficient and 
Analysis of variance, respectively.
Results: The average score of knowledge of Ardabil dentists was 9.17±4.36 
and the average score of attitude was 23.53±4.8. There were no statistical 
correlations between the scores of knowledge and attitude with age )knowl�
edge: p=0.13, attitude: p=0.06(, sex )knowledge: p=0.25, attitude: p=0.31(, 
place of practice )knowledge: p=0.25, attitude: p= 0.66(, years of practice 
)knowledge: p=0.13, attitude: p=0.06( and the university of graduation 
)knowledge: p=0.15, attitude: p=0.69(.
Conclusion: Overall knowledge of Ardabil’s general dentists in regard to 
evidence based dentistry was not satisfactory but there were no negative at�
titudes in this respect.
Keywords: Evidence based dentistry, Knowledge, Attitude
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ABSTRACT

Assessment of Employee Burnout in Rural Family 
Physicians in the City of Mashhad in 2014

 Abstract
Background: Employee burnout results in decreased human power and ef�
ficiency. In caring professions such as medical profession, constant stress 
causes employee burnout. We aimed to assess employee burnout in rural 
family physicians in the city of Mashhad in 2014.
Methods: In a cross sectional study, 120 rural family physicians were stud�
ied. All participants completed a questionnaire using the Maslach Burnout 
Inventory, to determine the prevalence and severity of employee burnout. 
Results: In regard to frequency, rural family physicians showed low emo�
tional exhaustion )56.2%(, high personal accomplishment )39.3%( and  de�
personalization )74.2%(. Furthermore severity of medium emotional exhaus�
tion, high personal accomplishment and medium depersonalization were 
67.4, 50.6 and 47.2%, respectively. Emotional exhaustion was the indepen�
dent variable most strongly associated with marital and employment status. 
Official rural family physicians showed more emotional exhaustion.
Conclusion: As work environment affects family physician`s mental health, 
preventive procedures must be taken in order to prevent from employee 
burnout. These may include developing strategies for decreasing stressful 
factors such as spiritual management support, physician’s involvement in 
decision making, reduce working hours, increase salaries and implement a 
uniform policymaking among various family physician staff.
Keywords: Burnout, Rural family physicians, Health center
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ABSTRACT

Vol.36, No. 1, Spring 2018: 34-40

The Effectiveness of REBT Psychotherapy Approach 
on Reducing Cognitive Distortions in Hospitalized Tu-
berculosis Patients 

Abstract
Background: Tuberculosis patients may suffer psychological problems like 
cognitive distortions, which result in incorrect processing of information. 
Rational Emotional Behavioral Therapy )REBT( is one of the most import�
ant psychotherapy approaches in this context which focuses on empowering 
people. Therefore, the aim of the current study was to recognize cognitive 
distortions of tuberculosis patients and plan REBT for them.
Methods: The study was an  interventional self�controlled study. Ninety pa�
tients were allocated in two groups randomly. Both experimental and control 
groups completed questionnaires regarding demographic information and 
cognitive distortions as pre�test. REBT intervention was done just on the 
experimental group. The cognitive distortions questionnaire was complet�
ed by both groups after the intervention was done, again. Researcher�made 
demographic questionnaire and cognitive distortions questionnaire were the 
instruments used in this study.  
Results: There were significant reductions in “all or nothing thinking” and 
mental filter )P≤0.05), overgeneralization, minimizing the positive, fortune 
telling, emotional reasoning and labeling )P≤0.01) sub scales in the post-test 
phase in the experimental group. 
Conclusion: Most of the cognitive distortion sub�scales were reduced sig�
nificantly after executing the REBT. Performing psychotherapy for physical 
patients and paying simultaneous attention to their psychological and physi�
cal problems will help in holistic treatment. 
Keywords: REBT approach psychotherapy, Cognitive distortions, Tubercu�
losis
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ABSTRACT

The Effectiveness of Training Program Based on the 
Meaning of Life on Nurses’ Subjective Well-being

Abstract
Background: The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of 
training program based on the meaning of life on nurses’ subjective well�be�
ing. 
Methods: The statistical population of the present study consisted of all 
nurses working in governmental hospitals of Kermanshah city in 2017. At 
first, through random cluster sampling method, one hospital was selected, 
and then 30 nurses of that hospital were chosen and randomly assigned into 
experimental and control groups )15 individuals per each group(. The exper�
imental group received eight 90�minute sessions )two sessions each week( 
of training program based on the meaning of life. Keyes and Magiarmo Sub�
jective Well�being Questionnaire was administered to both experimental and 
control groups as pre�test and post�test. The data were analyzed by multivar�
iate covariance analysis. 
Results: The results indicated that the mean score of the subjective well�be�
ing in experimental group significantly increased compared to control group 
in the post�test stage. 
Conclusion: The training program based on the meaning of life was effec�
tive in nurses’ subjective well�being.
Keywords: Subjective well�being, Nurses, Meaning of life 
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ABSTRACT

A Survey on the Satisfaction of Retaining Physicians 
in Underserved Areas of Yazd in the Implementation 
of Healthcare Reform

Abstract
Background: One of the causes of health inequalities in deprived areas is 
lack of equitable distribution of human resources, especially physicians. Re�
tention of general practitioners and specialists in deprived areas is one of the 
service packages of health system reform plan to deprived areas in order to 
prevent physician shortages. Thus, this study was conducted to evaluate the 
satisfaction of retaining physicians in underserved areas of Yazd province in 
the implementation of healthcare reform.
Methods: The present study was conducted as a cross�sectional one. The 
study population included all physicians participating in the persistence proj�
ect of Yazd province in the first quarter of 2016; of whom 94 physicians 
who participated in the study were randomly selected. The data collection 
tool was questionnaire and data analysis software SPSS 21 was used using 
descriptive statistics, frequency and percent.
Results: During the study, 63.4% of physicians were involved in the per�
sistence project on a voluntary basis. 47.1% of them were satisfied with their 
income after implementation of the transformation plan and 75.4% were sat�
isfied with the facilities placed at their disposal. Finally, 52.1% of retaining 
physicians were very satisfied and 23.4% was fairly satisfied with the imple�
mentation of the healthcare reform plan.
Conclusion: Considering that the overall aim of the program which is the 
benefit of the public health services through the constant presence of special�
ist physicians  in the hospitals affiliated to the Ministry of Health and Medi�
cal Education, the results showed that the main indicators of the program has 
been in relatively good condition.
Keywords: Satisfaction, Retaining physicians, Healthcare reform plan
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