مقاله پژوهشي

ارمغان دانش ،مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
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طراحي پرسشنامه جهت مراقبتهاي بهداشتي دوران
*

3

ابراهيم نعيمي ،1پرويز آقايي برزآباد ، 2عباس يزدانپناه

1گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،واحد شيراز  ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شيراز ،ايران2 ،مرکز عوامل مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکكي
ياسوج ،ياسوج ،ايران 3،گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،مرودشت ،ايران
تاريخ وصول1311/11/22 :

تاريخ پذيرش1318/1/31 :

چکيده
زمينه و هدف :از انجام اين پژوهش طراحي پرسشنامه جهت مراقبتهاي بهداشتي دوران بارداري مکيباشکد تکا بکا طراحکي ابکزاري
استاندارد ،در راستاي سنجش و ارتقاء مراقبتهاي دوران بارداري گامهايي اساسي برداشه شود .کاهش ميزان مرگ و مير مکادران
بارداري نياز به اعمال مديريت گسترده در ابعاد مختلف مراقبتي در مراحل مختلف بارداري دارد ،لذا موضوع مورد مطالعه بکا هکد
طراحي پرسشنامه مديريتي مراقبتهاي بهداشتي دوران بارداري انجام گرفته است.
روش پژوهش :مطالعه حاضر با روش توصيفي _ تطبيقي انجام شده است .براي تحقق مطالعه تطبيقي از بين کشورهاي پيشکرو بکه
روش نمونهگيري تصادفي ساده ،بر اساس جمعيت و موجود بودن اطالعات در دسترس سه کشور(ايران ،ژاپن و انگلستان) انتخکا
شد .دادههاي مورد نياز از طريق رجکوع بکه سکايت رسکمي ،مجکالت علمکي ،کتکا هکا و بانک هکاي اطالعکاتي جمک آوري و ابعکاد و
شاخصهاي تأثيرگذار بر مديريت مراقبتهاي بهداشتي شناسايي و با نظرسنجي با متخصصان دستهبندي شکد .در ادامکه بکا اعمکال
نظر متخصصان و صاحب نظران پرسشنامه اوليه تدوين و مجدداً به تأييد خبرگان رسيد .پرسشنامه نهايي به تصاد

بين  421نفکر

از مديران شبكه و کارشناسان بهداشت توزي و تكميل گرديد .دادههاي حاصل از مطالعکه ميکداني بکا اسکتفاده از روشهکاي آمکاري
(تحليل عاملي تأييدي) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافتهها :در اين مطالعه پايايي معر ها ،پايايي مرکب مدل مفهومياوليه ،روايي همگراي مدل و روايي افتراقي مورد تأييد ميباشد ککه
شاخصهاي پرسشنامه طراحي شده شامل محتوايي بسته ارايه مراقبتها که  11سوال را شامل بوده است؛ مناب انساني مراقبکتهکا
 8سوال ،تجهيزات و تدارکات  1سوال ،سيستم آمار و اطالعات  3سوال ،مناب مالي  1سوال و مديريت ارايه مراقبتهاي بهداشکتي 11
سوال که پايايي معر ها بر اساس بار عامل باالتر از  1/1مورد تأييد قرار گرفت.
نتيجهگيري :طراحي پرسشنامه و به کارگيري آن جهت مراقبکتهکاي بهداشکتي دوران بکارداري ،مکيتوانکد ديکدگاه مکديران اسکتان
کهگيلويه و بويراحمد را بر سازههايي متمرکز کند که در جهت ارتقاء مراقبتهاي بهداشتي دوران بارداي مؤثر باشکد و باعک بهبکود
کمي و کيفي مراقبتهاي بهداشتي دوران بارداري شود.
واژههاي کليدي :پرسشنامه ،مراقبتهاي بهداشتي ،مادران باردار
*نويسنده مسئول :پرويز آقايي برزآباد ،ياسوج ،دانشگاه علوم پزشكي ،مرکز عوامل مؤثر بر سالمت
Email: aghaieparv@gmail.com
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بارداري

ابراهيم نعيمي و همكاران

مقدمه

کککاهش مککرگ و مي کر و ارتقککاي شککاخصهککاي

صد هزار تولد زنده در اثر عوارض بارداري و زايمان

در اسککتان و کشککور اي کران م کيباشککد ،زي کرا ني کاز بککه

جان خورد را از دست ميدهند .بر اساس آمار ،بيشتر

مديريتي گستردهتکر از قبکل دارد .در مراحکل قبلکي بکا

مرگ و ميرهاي زنکان بکاردار در کشکورهاي در حکال

اندکي تغيير در آموزش و فراهم سازي امكانات اوليکه،

توسعه 411 ،مورد به ازاي هر صکد هکزار تولکد زنکده

افت محسوسکي در ميکزان مکرگ و ميکر زن بکاردار و

ميباشد در حالي که اين ميزان در کشورهاي توسکعه

نوزاد رخ ميداد ،ولي پس از رسيدن به مرحله متوسط

يافتککه بککه  1مککورد در هککر صککد هککزار تولککد زنککده

بايد اقدامات مديريتي مدبرانکه تکري بکراي رسکيدن بکه

ميرسد( .)1طبق گفته مسئوالن وزارت بهداشکت و بکر

سطوح ايدهآل سالمت انجام شکود و ککاهش تنهکا يک

اساس برنامهريزيهاي کالن کشکوري مقکرر بکود ککه

درصد در ميزان مرگ و مير مکادر و ککود نيکاز بکه

شاخص مرگ و مير مادران باردار تا پايان  1314بايکد

مديريت فراگيرتري دارد(.)4

به کمتر از  11مورد در هر صکد هکزار تولکد و ميکزان

از آنجا که در بح سکالمت همکواره وضکعيت

مرگ کودکان بکه کمتکر از  1در هکر هکزار تولکد زنکده

ايدهآلي نسبت بکه وضک فعلکي وجکود دارد ،ايکن نيکاز

برسد .اين در حالي است که به گزارش اداره بهداشکت

همواره در پژوهشهاي مکديريت و برنامکههکاي نظکام

خککانواده اسککتان کهگيلويککه و بويراحمککد ،شککاخص

سالمت اجتنا ناپذير و پا برجا خواهد ماند( .)1تاکنون

مرگ و مير مادران باردار بين سالهکاي 1316ک 1314

پژوهش هاي مختلفکي در دنيکا بکراي بررسکي شکرايط

(2111ک ،)2111براي کشور ايران بکه ترتيکب 21 ،18/1

مطلو مراقبتهاي بهداشکتي ارايکه شکده بکه مکادران

و  21مورد به ازاي هر صد هکزار تولکد زنکده و بکراي

انجام شده است و تأثير متغيرهاي مختلکف بکر کيفيکت

استان کهگيلويه و بويراحمد به ترتيکب  21/6 ،21و 33

اين خدمات بررسي شدهاند .بکر اسکاس پکژوهشهکاي

مورد به ازاي هر صکد هکزار تولکد زنکده بکوده اسکت.

رحيمي و همكاران( ،)6بهادري و همكاران( )1سکاختار

شاخص مراقبتهاي دوران بارداري بکراي سکالهکاي

مديريتي مراقبتها بر نتايج آن بسيار تأثيرگذار اسکت.

 14 ،13و  11بکککککه ترتيکککککب  81/61 ،86/61و 11/11

اين ساختارها بايد به طور جدي مورد پايش و اصکالح

گزارش شده است( .)2بنابر اين سؤال اين پژوهش اين

الگو قرار گيرند.

است که چرا عليرغم بهبود ميزان خدمات ارايکه شکده

مککدلهککاي مفهککومي مختلفککي بککراي مککديريت

به وسيله تيم سکالمت ،شکاخص مکرگ و ميکر مکادران

مراقبککتهککاي بهداشککتي ارايککه شککده اسککت .يكککي از

باردار در استان کهگيلويه و بويراحمد و کشور ايکران

سازمانهاي ارايه کننده مدل خدمات بهداشکت مکاردان

همچنان روند صعودي دارد(.)3

باردار ،يونيسف مکيباشکد ککه بکراي مراقبکتهکاي بکا

68

مجله ارمغان دانش ک دوره 24ک شماره 1ک فروردين و ارديبهشت (1318شماره پي در پي)132

Downloaded from armaghanj.yums.ac.ir at 4:51 +0430 on Saturday September 19th 2020

در حال حاضر روزانه  1111مورد به ازاي هر

سالمت در مراحل اوليه بسيار آسانتر از مرحله فعلي

پرسشنامه جهت مراقبتهاي بهداشتي

کودکککان هفککت شککاخص از جملککه؛ عوامککل زمينککهاي و

مرحله اول اجرايي ،انجام مطالعه مکروري بکه منظکور

محيط کي ،سياسککت و اسککتراتژيهککاي درون کي و مل کي،

تحليل وضعيت موجود مديريت مراقبتهکاي بهداشکتي

رهبري نظام سالمت و قوانين حاکم ،مشارکتهاي بين

دوران بارداري در استان کهگيلويه و بويراحمد ،ايکران

بخشکي ،خککدمات مبتنکي بککر تسککهيالت ،خککدمات امککداد

و جهان(مطالعه مروري الگوهکا) و اسکتخراج ابعکاد و

رساني و رفتارهاي خانواده را مؤثر شناخته است .در

شاخصهاي مؤثر از مدلها.
براي تحقق اين هد  ،به روش مطالعه مروري

مدلي ديگر از يونيسف ،علکل اجتمکاعي(شکامل؛ عوامکل

دوره بيست ساله(1316ک )1316دادههاي مورد

سياسکي ،اقتصککادي ،فرهنگکي ،کمبککود آگککاهي) و علککل

طي ي

خانوادگي( شامل؛ بهداشت نامناسب ،کمبکود آمکوزش،

نياز از طريق رجوع به سايت رسمي وزارت بهداشکت،

عدم دسترسي کافي به خدمات اورژانسي ،عدم تغذيکه

سکازمان جهکاني بهداشکت ،يونيسکف مجکالت علمکي،

مناسب) دليل ابتالي مادران به ناهنجاريها و افکزايش

کتا ها ،بان هاي اطالعاتي و مدلهکا مثکل؛ مکدلهکاي

خصر مرگ و مير مکادران و نکوزادان مکي دانکد( .)8در

يونيسف ،م کارتي و مايين ،مدل جکام انکدازهگيکري

مدل ارايه شده به وسيله مکايين و مک ککارتي عوامکل

خکککدمات سکککالمت ،دونابکککدن ،سکککرويكال و غيکککره)

اساسي مؤثر بر مکديريت شکاخصهکاي مراقبکتهکاي

جم آوري شد و ابعاد و شکاخصهکاي تأثيرگکذار بکر

بهداشتي زنان باردار و نوزادان معرفي شدند .در ايکن

کيفيت مراقبتهکاي بهداشکتي شناسکايي و جمک آوري

مککدل ني کز تعهککد سياس کي دولککت ،منککاب در دسککترس،

شد.

زيرساختهاي سالمت و توسعه اقتصکادي ،ارتباطکات

پککس از مطالعککه مککروري منککاب و مککدلهککا و

و حمل و نقل ،آموزش ،تغذيه ،درآمکد و محکدوديت در

شناسايي ابعاد و شاخصهاي مؤثر بر مديريت کيفيت

اسککتفاده از منککاب  ،از متغييرهککاي اصککلي مککؤثر بککر

خککدمات بهداشککتي دوران بککارداري بککراي مقايسککه و

مراقبتهاي دوران بارداري ميباشند(.)1

مطالعه تطبيقي ،استانها و کشورهاي توسعه يافتکه و
موفکق در ايکن زمينکه بکا کمک آمکار سکايت سکازمان

روش بررسي

بهداشت جهاني بر اساس شاخصهکاي مراقبکتهکاي

مطالعه حاضر ،با روش توصيفي کک تحليلکي و

بهداشت دوران بارداري شناسايي شکد .بکراي مطالعکه

تطبيقي انجام و در مراحکل مختلکف آن از روشهکاي

تطبيقي از بين استانها و کشورهاي پيشرو بکه روش

کمکککککي و کيفکککککي اسکککککتفاده شکککککده اسکککککت.

نمونهگيري تصادفي ساده بر اساس جمعيت و موجود

ايکککن پکککژوهش بکککا هکککد

طراحکککي پرسشکککنامه

مديريتي براي مراقبتهاي بهداشتي زنان باردار استان

بککودن اطالعککات در دسککترس سککه کشککور انتخککا
شد(کشور هاي ايران ،ژاپن و انگلستان).

مجله ارمغان دانش ک دوره 24ک شماره 1ک فروردين و ارديبهشت (1318شماره پي در پي)132

68

Downloaded from armaghanj.yums.ac.ir at 4:51 +0430 on Saturday September 19th 2020

کيفيکت خککدمات بهداشککت بهداشککتي مککادران بککاردار و

کهگيلويه و بويراحمد طي مراحل زير اجکککککرا شککککد:

ابراهيم نعيمي و همكاران

فيش کارت و جدول تطبيقکي خواهکد بکود .در مرحلکه

در مرحلککه الكترونيکک از قبککل بککا متخصککص و يککا

مطالعه تطبيقي دادههاي مورد نياز از طريق رجکوع بکه

کارشناس تماس گرفته شد و بعکد از گکرفتن رضکايت

سايت رسمي وزارت بهداشت کشور منتخب ،سازمان

همكاري ،پرسشنامه بکه آدرس الكترونيک

جهاني بهداشت ،مراجعکه بکه اسکناد و مکدار  ،کتکب،

فرستاده شد و پاسخها از همين طريق دريافت گرديکد.

مقاالت ،رسالههاي دکتکري و جسکتجو در پايگکاههکاي
اطالعکات علمکي ،فکيشبککرداري شککد .سک س از جککدول

در مورد پرسشنامههکاي حضکوري پکس از  1روز از
زمان توزي  ،پاسخها جم آوري شد.
دادههککاي جمکک آوري شککده بککا اسککتفاده از

تطبيقي براي مقايسکه شکاخصهکاي مکديريت خکدمات

نرمافزار

بهداشتي در کشورهاي منتخب استفاده گرديد.
پککس از طککي نمککودن مراحککل اول(شناسککايي
شاخص ها يا متغيرها) و مراحل دوم و سکوم(مقايسکه
شاخصها و مطالعه تطبيقي بکين کشکورهاي منتخکب)،
در مرحله چهارم اجرايکي :مصکاحبه بکا خبرگکان در

متغيرها با استفاده از روش معادالت

خبرگان(استادان و افکراد صکاحب نظکر دانشکگاهي در
حکوزه بهداشککت ،متخصککص زنککان و زايمککان ،مککديران

سکاختاريSEM

استخراج شد و اعتبار الگو مورد تأييد قرار گرفت.

يافتهها
پايايي هر معر

مرحلههاي سوم و چهارم و طراحي پرسشنامه اوليکه
انجام شکد .در ايکن مرحلکه بکه تصکاد

SPSS

و دادههاي حاصله از مرحله تطبيقکي،

مکورد تحليکل عکاملي تأييکدي قکرار گرفتکه و روابکط

مکورد متغيرهکاي مهکم برگرفتکه از مطالعکه تطبيقکي

بکا 32نفکر از

کارشکناس

بايد به تنهايي ارزيابي شکود.

پژوهشگران معتقدند که ي متغير مكنکون بايکد بخکش
قابل توجهي از پراکندگي هر معکر

را توضکيح دهکد.

(معمککوالً حککداقل  11درصککد) بنککابراين ،قککدر مطلککق

وزارتي و اداره سالمت زنان) ،در مورد شکاخصهکاي

همبسککتگي ب کين يک سککازه و هککر کککدام از متغيرهککاي

مورد نظر مصاحبه شد ،س س پرسشنامه اوليه تدوين

مشاهده شده آن(يعنکي قکدر مطلکق بارهکاي خروجکي

و بککراي تأييککد مجککدداً بککه نظککر خبرگککان رسککيده و

استانداردشککده) باي کد بيشککتر از  1/1باشککد .در مککورد

پرسشنامه نهايي تهيه شد.

بارهککاي عککاملي کمتککر از آسککتانه بايککد بککه صککورت

به منظور گردآوري اطالعکات مکورد نيکاز در
مطالعه ميداني ،پرسشنامه سکه بخشکي ککه در مرحلکه
چهارم نهايي شده ،به کار گرفته ميشود .پس از تأييکد
روايي و پايايي ،پرسشنامه بکه دو روش حضکوري و
الكترونيكي بکه روش تصکادفي سکاده بکين 421نفکر از
مديران شبكه ،کارشناسان بهداشت خانواده ،بهکورزان
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زير عمل کرد؛ معر هايي که داراي بار عاملي کمتر از
 1/4هسککتند ،در هککر صککورت بايککد حککذ

شککوند.

معر هايي که داراي بارهکاي عکاملي بکين  1/4تکا 1/1
هستند ،بايد روايي همگرا و پايايي مرکب آنها بررسکي
شود.
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ابزار گردآوري دادهها بکراي مطالعکه تطبيقکي

و ماماها استان توزي و جم آوري شد .بدين گونه که

پرسشنامه جهت مراقبتهاي بهداشتي

در صورتي که حذ

روايککي همگککرا و پاي کايي مرکککب بککه ب کاالتر از آسککتانه

تأمين مالي هزينهها ،مشارکت شکهرداريهکا و نهادهکا

شوند ،در غير اينصکورت

در تککأمين منککاب عمککومي ،مشککاکرت سککازمانهککاي

در مدل باقي ميمانند .که جدول  1پايايي معر ها بکر

خصوصککي و غيرانتفککاعي در تککأمين منککاب و خککدمات

اساس بار عاملي را نشان ميدهد.

اجتماعي رايگان براي مادران باردار به ترتيکب بکا بکار

پيشنهادي شود ،بايد حذ

معر

در توصيف رابطه علّي بين مناب مکالي ،منکاب

 1/13 ،1/12 ،1/81 ،1/18و  1/11در مدل نهايي اعمکال

انسککاني مراقبککتهککا ،تسککهيالت و تجهيککزات پشککتيباني،

شککد ،بککراي سککازه تسککهيالت و تجهيککزات پشککتيباني

مککديريت ارايککه مراقبککتهککا ،سيسککتم فنککاوري آمککار و

سواالت شماره  26 ،21 ،24و  21با عناوين متغيرهکاي

اطالعات و محتويات بسکته ارايکه مراقبکت بکا مکديريت

تهيه تجهيزات به روز و مکدرن ،تکأمين بودجکه دارو و

مراقبککتهککاي بهداشککتي دوران بککارداري در اسککتان

تجهيزات به وسيله دولت ،نظکارت بکر توزيک مناسکب

کهگيلويه و بويراحمد بر پايه متغيرهاي زير ارايه شکد؛

دارو به وسيله دولت و اسکتاندارد سکازي تجهيکزات و

بکراي سککازه محتويکات بسککته ارايکه مراقبککت سککواالت

اقالم به ترتيکب بکا بکار  1/88 ،1/86 ،1/11و  1/82در

شماره  14 ،13 ،12 ،11 ،11و  11با عناوين متغيرهکاي

مککدل نهککايي ارايککه شککد ،بککراي سککازه مککديريت ارايککه

درمان رايگان نکوزادان ،درمکان رايگکان بيمکاري هکاي

مراقبککتهککا سککواالت شککماره  12 ،41 ،31 ،38و  13بککا

مککادران ،مراکککز تخصصککي اورژانککس زنککان بککاردار،

عناوين متغيرهاي سيستم ارجاع نظاممند ،تنوع مراککز

دسترسککي بککه خککدمات انتقککال ،برنامککه بهداشککت روان

مراقبت از زنکان بکاردار ،دسترسکي سکري بکه مرککز،

مادران و همسران به ترتيب بکا بکار،1/16 ،1/11 ،1/11

حمايت سران سياسي از برنامههاي مکادران بکاردار و

 1/14 ،1/11و 1/18ارايککه شککد ،بککراي سککازه نيککروي

تدار

سرانه و ارايکه يارانکه دولتکي حمايکت از زنکان

انساني مراقبت ها سواالت شماره  18 ،11 ،16و  22بکا

بککاردار بککه ترتيککب بککا بککار  1/14 ،1/11 ،1/11 ،1/11و

عناوين متغيرهاي دوره بازآموزي براي ماماها ،بکراي

 1/11در مدل نهکايي گکزارش معنکيداري و اثرگکزاري

متخصصککين زنککان و زايمککان ،تنظککيم غيککر متمرکککز

اعمال شکد و در نهايکت بکراي سکازه فنکاوري آمکار و

برنامه هاي مامايي بر اساس نياز منطقه ،ارايه سرانه و

اطالعککات سککواالت شککماره  31 ،21و  31بککا عنککاوين

تشويقي به متخصصان شاغل در مناطق روستايي بکه

متغيرهاي سيستم الكتروني ثبکت اطالعکات ،يك ارچکه

ترتيب با بار  1/13 ،1/11 ،1/16و  1/61در مدل نهکايي

سازي اطالعات مادران و سيستم ارزيابي و نظارت بر

ارايه شد ،براي سازه مناب مکالي مراقبکتهکا سکواالت

مديريت اطالعات ترتيب با بکار  1/86 ،1/81و  1/84در

شککماره  31 ،34 ،33 ،32و  36بککا عنککاوين متغيرهککاي

مدل نهايي اعمال شد.
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منجر بکه افکزايش

پوشش بيمه پايه براي زنان باردار ،مشارکت دولت در

ابراهيم نعيمي و همكاران

جدول  :1پايايي معرفها بر اساس بار عاملي

بهداشتي

مراقبت

اطالعات

تدارکات

مراقبت ها

1/111

q54

1/611

q37

1/111

q32

1/813

q29

1/111

q24

1/611

q16

1/411

q1

1/123

q55

1/181

q38

1/111

q33

1/811

q30

1/814

q25

1/661

q17

1/311

q2

1/141

q56

1/612

q39

1/123

q34

1/841

q31

1/816

q26

1/661

q18

1/111

q3

1/128

q57

1/483

q40

1/121

1/641

q58

1/621

q41

1/611

q35
q36

1/828

q27

1/621

q19

1/131

q4

1/416

q28

1/141

q20

1/311

q5

1/683

q59

1/611

q42

1/116

q21

1/421

q6

1/631

q60

1/111

q43

1/614

q22

1/231

q7

1/681

q61

1/616

q44

1/431

q23

1/361

q8

1/361

q62

1/141

q45

1/412

q9

1/681

q63

1/411

q46

1/148

q10

1/111

q64

1/334

q47

1/111

q11

1/613

q65

1/118

q48

1/113

q12

1/113

q66

1/618

q49

1/121

q13

1/624

q67

1/121

q50

1/686

q14

1/116

q68

1/128

q51

1/141

q15

1/141

q69

1/611

q52

1/643

q70

1/642

q53

1/612

q71

بحث

فعککال و آگککاه ،تجهيککزات بککه روز مراکککز و کيفيککت
در حال حاضر در مراقبتهاي روتکين مکادران

مراقبت هاي ارايه شکده در نتيجکه يک فرآينکد مطلکو

باردار ،مداخالت پايش ،وزن گيکري ،آمکوزش تغذيکه و

سهم بسزايي دارد(13ک .)11دريککککککافت نکککککامطلو

شککيوه زنککدگي ،تککأمين مكمککلهککاي آهککن ،ويتککامينهککا،

مراقبتهاي دوران بارداري منجر به افکزايش مکواردي

غربککالگري بيمارهککايي چککون ديابککت ،عفککوني انجککام

از جمله؛ زايمکان زودرس ،تولکد کودککان بکا وزن ککم

م کيگيککرد( )1بسککياري از عوامککل خطککر تهديککد کننککده

هنگام تولد و مرگ ومير مادر و نوزاد ميشود(.)14

سالمت مادران هم چون؛ کمبود مکواد مغکذي ،پکايش و

هر کشوري با توجه به امكانات و بهکرهگيکري

غربالگري به آساني قابل مديريت هستند( .)8به طکور

از مدل مفهوميخاص ،براي خود نحوه مديريت خکاص

مثال تأثير اسيدفولي و يد در ناهنجاري هاي نکوزادان

خود را انتخا کرده است .بنابرين کشورها با اين ککه

ثابت شده است( .)1در حالي که در سکاختار مکديريتي

اساس و پايه مدل هاي مفهومي يكساني دارنکد ،امکا در

مراقبتها بايد به اين مسکئله اذعکان داشکته باشکيد ککه

شاخص هايي چون نحوه اداره ،تکأمين و توزيک منکاب

متغييرهايي همانند؛ محل ارايه خدمت ،نيکروي انسکاني

مالي ،پشتيباني و نيروي انسکاني ،برنامکه ريکزي بکراي
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مديريت مراقبتهاي

مديريت ارايه

مناب مالي

سيستم آمار و

تجهيزات و

مناب انساني

محتويات بسته ارايه مراقبت ها

پرسشنامه جهت مراقبتهاي بهداشتي

آموزش نيرويي ماهر و آمکوزش مکادران ،نحکوه ثبکت

هد

اطالعات ،ارايکه خکدمات پيشکگيري و مراقبتکي تفکاوت

شد.

.

ب که کککارگيري اسککتراتژي مراقبککتهککاي اولي که

منظککور کککاهش مککرگ و ميککر ،الگککوگيري از مککدلهککاي

بهداشتي( )1()PHCبکا هکد

مختلککف در جهککان در ايککن پککژوهش پيشککنهاد شککد.

جامعه به خدمات اوليه سالمت ،در کشور ايران انقال

بهره گيري از تجار مثبت اين کشکورها مکيتوانکد در

عظيمي در نظام مديريت خدمات بهداشتي ک درماني در

ارايککه الگککوي مککديريتي بککراي مراقبککتهککا در اسککتان

ارايکه خکدمات بکه وجکود آورده اسکت(11و .)16بککراي

کهگيلويه و بويراحمد بسيار مکؤثر باشکد( .)11در ايکن

اذهان اين دستاورد مقايسه شاخصهکاي سکالمت بکه

مطالعه نيز با الگکوبرداري از مطالعکه ترکيبکي کمکي و

ويژه مربوط به مرگ و مير مادران باردار نشان دهنده

کيفي و تطبيق با کشورهاي مورد بررسي مبکادرت بکه

توفيقات چشمگير در اين زمينه است چکرا ککه ميکزان

طراحککي پرسشککنامه مراقبککتهککاي بهداشککتي دوران

مرگ و مير مکادران بکاردار از شکاخصهکاي توسکعه

بارداري کردهايم تا بتوان به عنوان ابزاري مناسکب بکا

کشور ميباشد و يكي از راهكارهاي کاهش اين ميزان،

سازههکايي ککاربردي و قابکل انکدازهگيکري در ارتقکاء

مراقبت با کفايت از مادران در دوران بارداري ،زايمان

مراقبتهاي دوران بارداري و به تب آن کاهش مرگ و

و پس از زايمان محسو ميشود(21ک.)18

مير مادران باردار مفيد و مؤثر واق شود.

عکدالت در دسترسکي افکراد

توجه به سالمتي و سکطح بهداشکت زنکان ،بکه

اگرچه تاکنون استراتژيها و هزينههاي زيادي

عنوان قشر عمده جمعيتي کشکور و يكکي از بنيادهکاي

در جهت گسترش برنامه مراقبتهکاي دوران بکارداري

خانواده در واق کل جامعه را تحت تأثير قرار ميدهد.

به عنوان مؤثرترين عامل علمي و اجتماعي بهبود نتايج

زنککان پاي که و اسککاس خککانواده محسککو م کيشککوند و

بارداري به عمل آمده ،اما تعادل مناسبي بکين کميکت و

بيماري يا مرگ آنکان تبعکات جبکران ناپکذيري بکر جکا

کيفيککت خککدمات در اسککتان برقککرار نبککوده اسککت ،لککذا

سالمت خانواده ميگذارد(.)21
يكي از شاخصهاي توسعه کشکورها سکالمت

ضرورت آن احساس شد که پژوهش حاضر بکا هکد
ارايه ابزار مطلو مديريتي براي مراقبتهاي بهداشتي

مادران باردار ميباشد .با بهبکود شکاخصهکاي زنکان

دوران بارداري در استان کهگيلويه و بويراحمد انجکام

باردار مي توان راه رسيدن بکه توسکعه مراقبکتهکاي

شود تا براساس آن بتوان وضعيت شاخصهاي مرگ

بهداشتي در کشورها را تسهيل کرد .سازمان بهداشت

و ميککر مککادران بککاردار ،عملكککرد مککديران شککبكههککاي

بازه زماني تعيين

جهاني نيز براي رسيدن به اين هد

بهداشتي و کارکنان و رضايتمندي گيرنکدگان خکدمت
)1-Primary Health Care(PHC

را ارتقا داد ،لذا با توجه به اهميت موضوع ،مطالعه بکا
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دارند .براي ارايه مناسب مراقبکت هکاي بهداشکتي و بکه

طراحي پرسشنامه مديريتي مادران باردار انجام

ابراهيم نعيمي و همكاران

باردار را از شاخصهاي توسعه سالمت تعريف ککرده

ابزاري مناسب جهکت سکنجش مراقبکتهکاي بهداشکتي

است( .)22در استان کهگيلويه و بويراحمد در صکورت

دوران بارداري مي باشکد ککه در نکوع خکود از اهميکت

مديريت صحيح و بهتر مناب و مراقبتها مي توانکد در

بااليي برخوردار ميباشد .طراحي پرسشنامهاي جهکت

جز مناطق بهبود يافته اين شکاخص در

سنجش و انکدازهگيکري مراقبکتهکاي بهداشکتي دوران

آيندهاي نزدي
اين زمينه باشد.

بککارداري ،بککر اسککاس مطالعککه تطبيق کي کم کي و کيف کي

از آنجا که در بح سالمت همکواره وضکعيت
ايده آلي نسبت به وضک فعلکي وجکود دارد ،ايکن نيکاز
همواره در پژوهشهاي مکديريت و برنامکههکاي نظکام
سالمت اجتنا ناپذير و پا برجکا خواهکد مانکد( .)23تکا
کنکون پکژوهشهکاي مختلفکي در دنيکا بکراي بررسکي
شرايط مطلو

مراقبتهکاي بهداشکتي ارايکه شکده بکه

مادران انجام شده است و تأثير متغيرهاي مختلف بکر
کيفيککت ايککن خککدمات بررسککي شککدهانککد .بککر اسککاس
پککژوهشهککاي رحيمککي و همكککاران( ،)24بهککادري و
همكاران( )21ساختار مديريتي مراقبتها بکر نتکايج آن
بسيار تأثيرگذار است .اين ساختارها و مدلها بايد بکه

فرصت مناسبي بود تکا بکا طراحکي ايکن پرسشکنامه و
سازههاي مهم و کاربردي در راسکتاي بهبکود کمکي و
کيف کي مراقبککتهککاي بهداشککتي دوران بککارداري ابککزار
مناسبي عرضه گردد تا بتوانيم سالمت مادران بکاردار
و مراقبککتهککاي بهداشککتي دوران بککارداري را مککورد
سنجش و اندازهگيري قرار دهيم .محقق معتقد است به
کارگيري ايکن پرسشکنامه بکه منظکور برنامکهريکزي و
ايجاد توازن بين مناب مورد لزوم و ارايه مراقبتهکاي
دوران بارداري از اهميت خاصکي برخکوردار بکوده و
مکيتوانککد ديگککر خککدمات را تحککت تکأثير قککرار دهککد و
مراقبتهاي بهداشتي دوران بارداري را تسري بخشد.

جدي مورد پايش و اصالح الگو قرار گيرند(.)26

همچنين بکا طراحکي چنکين پرسشکنامهاي متناسکب بکا
مراقبتهاي بهداشتي دوران بارداري مکيتکوان تکوازن

نتيجهگيري
ايکککن مطالعکککه طراحکککي پرسشکککنامه بکککراي
مراقبککتهککاي بهداشککتي دوران بککارداري در اسککتان
کهگيلويه و بويراحمد ميباشد .تأييد و به کارگيري اين
پرسشنامه در جهت نيکل بکه اهکدا

مطالعکه و ارتقکاء

مراقبککتهککاي بهداشککتي دوران بککاردار بسککيار مهککم و
تأثيرگذار خواهد .نتايج و همبستگي هاي سنجش شکده

مناسککبي را ب کين منککاب مککالي ،سيسککتم فنککاوري آمککار
اطالعات ،مناب انساني ،بسته ارايه مراقبت برقرار کرد
و نيککز تسککهيالت و تجهيککزات مناسککب و بککه روز بککر
مککککديريت سککککامانههککککاي مختلککککف مککککرتبط بککککا
مراقبتهاي دوران بکارداري ،بکه طکور مکؤثر بکه ککار
گرفتککه شککوند تککا شککاهد مککديريتي کارآمککد و مککؤثر

از نظر پايايي و روايي سازهها و معر هاي آنکان نيکز
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کرده اسکت و ارتقکاي شکاخص هکاي مراقبکت مکادران

مويد مطلو بودن پرسشنامه طراحي شده بکه عنکوان

پرسشنامه جهت مراقبتهاي بهداشتي

در حيطککه مراقبککتهککاي بهداشککتي دوران بککارداري
باشد.
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شبكههاي بهداشت و درمان قدرداني به عمل ميآيد.
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Abstract:
Background & aim: The purpose of this study was to design a questionnaire for prenatal health
care in order to step through the design of a standard tool for measuring and promoting prenatal
care. Reducing maternal mortality rates requires extensive management of various aspects of
care during different stages of pregnancy. Therefore, the aim of this study was to design a
management questionnaire for prenatal care.
Methods: This descriptive-comparative study was carried out to accomplish a comparative study
among the advanced countries; therefore, a simple random sampling method based on the
population and availability of information available to the three countries (Iran, Japan, and the
United Kingdom) was selected. Required data were collected through referrals to official sites,
scientific journals, books and databases, and identified the dimensions and indicators that affect
health care management and were ranked by experts. Subsequently, with the opinion of
specialists and experts, the initial questionnaire was prepared and reassessed by experts. The
final questionnaire was distributed to 420 network administrators, randomly assigned to health
experts. The data from the field study were analyzed using statistical methods (confirmatory
factor analysis).
Results: In the present study, the reliability of the reagents, the composite reliability of the
conceptual model, the convergent validity of the model and the differential validity were
confirmed, and the indicators of the designed questionnaire included the contents of the package
of care that included 15 questions; human resources care 8 questions, equipment and logistics 5
questions, system of statistics and information 3 questions, financial resources 5 questions and
management of health care delivery 17 questions, reliability of reagents was confirmed by factor
load above 0.7.
Conclusion: Designing a questionnaire and its application for prenatal care can help managers
of Kohgiloyeh and Boyer Ahmad provinces focus on structures that are effective in promoting
health care during pregnancy and can improve the quality and quantity of prenatal health care.
Keywords: pattern, management, health care, pregnant mothers, pregnancy
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