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مقاله پژوهشي

درآمد مورد انتظار پزشکان عمومی در ایران :مطالعهای توصیفی جهت کمک به
سیاستگذاری در زمینه پرداخت منطقی و عادالنه
 -1دکتــرای تخصصــی اقتصاد ســامت ،مرکــز تحقیقــات مدیریــت ســامت و منابــع انســانی ،دانشــکده مدیریــت و اطــاع رســانی پزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ،شــیراز ،ایــران
-2دکتــرای تخصصــی اقتصاد ســامت ،گــروه علــوم مدیریــت و اقتصــاد ســامت ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ،تهــران ،ایــران
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چکیده

مقدمــه :پزشــکان عمومــی بهعنــوان مهمتریــن ارايهکننــده مراقبــت ســامت اولیــه نقــش قابلتوجهــی در جریــان کلــی منابــع
بخــش ســامت و پاســخگویی آن دارنــد .در ایــن راســتا یکــی از ســؤاالت پیـشروی سیاسـتگذاران ســامت میــزان انتظــارات مالــی
پزشــکان عمومــی یــا بــه بیــان علمیتــر درآمــد هــدف آنــان میباشــد .مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن درآمــد هــدف پزشــکان
عمومــی در ایــران انجــام شــد.
روشکار :در مطالعــه مقطعــی و توصیفــی حاضــر ،پرسشــنامه بــا اســتفاده از ادبیــات موضــوع و نظــر صاحبنظــران طراحــی شــد.
دادههــای موردنیــاز بــا انجــام مطالعــه پیمایشــی بــا حجــم نمونــه  666پزشــک عمومــی (در دو همایــش سراســری انجمــن پزشــکان
عمومــی ایــران) در ســال  1394جمـعآوری گردیــد .بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی و آزمونهــای  t-test, ANOVAو بــا بــا بهرهگیــری
از نرمافــزار  stata12دادههــا تحلیــل شــد.
یافتههــا :پزشــکان عمومــی مــورد بررســی بهطــور متوســط دارای درآمــد هــدف  ) SD=10323692( 14613138و درآمــد واقعــی
 ) SD= 5299751(6555573تومــان در مــاه بودنــد .بهطــور متوســط تقریبــا  %50از انتظــارات مالــی پزشــکان عمومــی محقــق شــده
اســت .درآمــد هــدف پزشــکان عمومــی تقریبــ ًا  10برابــر درآمــد ســرانه کشــور بــود .بیــن میانگیــن درآمــد موردانتظــار پزشــکان
عمومــی در جنســیتهای مختلــف ،گروههــای ســنی ،وضعیــت تأهــل ،ســابقه طبابــت ،مــکان طبابــت ،نــوع طبابــت و پنجکهــای
درآمــدی اختــاف معنــاداری ( )P> 0/05وجــود دارد.
نتیجهگیــری :اگرچــه بهطــور متوســط انتظــارات مالــی پزشــکان عمومــی نســبت بــه تــوان اقتصــادی کشــور نســبت ًا باالســت،
امــا نابرابــری زیــادی بیــن توقعــات مالــی پزشــکان عمومــی مختلــف وجــود دارد .بهنحــوی کــه درصــد قابلتوجهــی از پزشــکان
عمومــی توقعــات مالــی پاییــن و منطقــی دارنــد.

گلواژگان :اقتصاد سالمت ،پزشک عمومی ،درآمد هدف ،انتظارات مالی ،نیروی کاربخش سالمت

مقدمه

پزشــکان عــاوه بــر ایــن کــه نیــروی کار اصلــی در ارايــه
مراقبــت ســامت هســتند ،در نظــام مراقبــت ســامت
تصمیمهــای کلیــدی انجــام میدهنــد .در واقــع بــه ایــن
دلیــل کــه آنهــا بهعنــوان کارگــزاران بیمــاران مصــرف ســایر
ورودیهــای پزشــکی را هدایــت میکننــد ،تصمیمــات آنهــا
بهطــور قابلتوجهــی کمیــت ،کیفیــت و هزینههــای نظــام
مراقبــت ســامت را متأثــر میســازد ( )2 ,1و بنابرایــن رفتــار
پزشــکان ،موضــوع اساســی اقتصــاد ســامت میباشــد (.)3
جهــت تحلیــل رفتــار اقتصــادی پزشــکان نظریههــای متنوعــی
توســط اقتصاددانــان مطــرح شــده اســت .مهمتریــن نظریــه
بــرای توضیــح رفتــار اقتصــادی پزشــکان مــدل درآمــد هــدف
اســت کــه بیشتــر بــا نــام فرضیــه درآمــد هــدف 1شــناخته
)Target Income Hypothesis (TIH

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

1

میشــود .ایــن فرضیــه کــه توســط نیوهــاوس ( )4و اوانــس
( )5مطــرح شــده اســت موردقبــول اکثــر اقتصاددانــان ســامت
میباشــد ( .)7 ,6بــر اســاس ایــن فرضیــه پزشــک یــک ســطح
مــورد انتظــاری از درآمــد بــرای خویــش در نظــر میگیــرد .ایــن
ســطح موردانتظــار درآمــد هــدف تحتتأثیــر عوامــل مختلفــی
چــون جایــگاه حرف ـهای ،درآمــد پزشــکان ه ـمرده ،هزینههــای
دوران تحصیــل و ســایر عوامــل میباشــد ( .)8در ادبیــات
مربوطــه ،درآمــد هــدف بــا نامهــای درآمــد مرجــع 4و درآمــد
موردانتظــار 5نیــز شــناخته میشــود.
بــر پایــه ایــن نظریــه ،زمانــی کــه درآمــد پزشــک پایینتــر
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روش کار

پژوهــش حاضــر ،مطالعـهای مقطعــی و توصیفــی میباشــد که
جامعــه مــورد پژوهــش آن پزشــکان عمومــی بــود .بــا اســتفاده
از مطالعــات پیشــین و انجــام  10مصاحبــه نیمهســاختاریافته بــا
پزشــکان پرسشــنامه طراحــی گردیــد .قابــل ذکــر اســت بــا توجه
بــه ایــن کــه مقالــه حاضــر از یــک رســاله دکتــرای تخصصــی
اقتصــاد ســامت اســتخراج شــده اســت ،در مقالــه حاضــر تنهــا
از بخشــی از ابــزار طراحــی شــده اســتفاده گردیــد .مطالعــهای
مقدماتــی 7بــا حجــم نمونــه  67پزشــک عمومــی بهمنظــور
تصمیمگیــری نهایــی در مــورد حجــم نمونــه ،نهایــی کــردن
ســؤاالت پرسشــنامه و روش جم ـعآوری دادههــا انجــام گردیــد.
از ایــن میــان تعــداد  59پرسشــنامه بهصــورت الکترونیکــی و 8
پرسشــنامه بهصــورت حضــوری تکمیــل گردیــد .بــا اســتفاده
از یافتههــای مطالعــه مقدماتــی (انحــراف معیــار متغیــر اصلــی
(درآمــد هــدف)  10200000تومــان ،مقــدار خطــای بــرآورد
 700000تومــان ،و ســطح اطمینــان  )%95و بــا اســتفاده از
فرمــول حجــم نمونــه در مطالعــات توصیفــی (  )N = z d sحجــم
نمونــه موردنیــاز  610بــرآورد گردیــد.
بهدلیــل نبــود چارچــوب نمونهگیــری بــهروز و مناســب
از پزشــکان عمومــی ،دادههــای موردنیــاز از طریــق روش
نمونهگیــری آســان جمــعآوری گردیــد .بهنحــوی کــه از
فرصــت همایشهــای ملــی پزشــکان عمومــی بــرای جمـعآوری
اطالعــات موردنیــاز اســتفاده شــد .انجمــن پزشــکان عمومــی
ایــران همایشهایــی بهصــورت فصلــی بــرای پزشــکان
عمومــی سراســر کشــور برگــزار میکنــد .پزشــکان عمومــی
جهــت دریافــت امتیــاز بازآمــوزی از سراســر کشــور در ایــن
همایــش شــرکت میکننــد ،بنابرایــن اگرچــه رونــد نمونهگیــری
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از درآمــد هــدف باشــد رفتــار پزشــک بهطــور عمــده بهوســیله
درآمــد متأثــر میشــود و پــس از رســیدن بــه درآمــد هــدف
پزشــک بــه ســایر عوامــل موجــود در تابــع مطلوبیتــش کــه
اهمیــت بیشتــری در رضایتمندیــش دارد ،توجــه میکنــد.
فرضیــه درآمــد هــدف پیشبینــی میکنــد کــه اگــر کمتــر
از مقــدار مــورد انتظــار بــه پزشــک پرداخــت شــود ،او ماننــد
یــک حداکثرکننــده درآمــد رفتــار خواهــد کــرد و آن گونــه
رفتــار میکنــد کــه درآمــد خویــش را حداکثــر کنــد و اگــر
بــه انــدازه درآمــد هــدف یــا بیــش از آن بــه پزشــک پرداخــت
گــردد ،پزشــک بــه گونـهای رفتــار میکنــد کــه ســایر نیازهــا و
خواســتههایش بــرآورده شــود (.)10 ,9
در ایــن حیطــه مطالعــات اندکــی در دنیــا صــورت گرفتــه
اســت .از نخســتین مطالعاتــی کــه بهطــور مشــخص در
مــورد درآمــد هــدف پزشــکان انجــام شــده اســت ،پژوهــش
ریتــزو و بلومنتــال )1994(6میباشــد .در ایــن مطالعــه ،عوامــل
مؤثــر بــر درآمــد هــدف پزشــکان مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.
دادههــای موردنیــاز از پیمایــش پزشــکان جــوان بهدســت آمــد.
درآمــد هــدف بــرای همــه پزشــکان خویشفرمــا بهطــور
متوســط 123000دالر و بــرای پزشــکان عمومــی خویشفرمــا
 87100دالر در ســال بــرآورد گردیــد .ارقــام مشــابه بــرای
پزشــکان مســتخدم (در بیمارســتانها ،مراکــز خصوصــی،
مراکــز دولتــی ،و غيــره) بهترتیــب 91900 ،و  73300دالر در
ســال بهدســت آمــد .درآمــد هــدف پزشــکان مــرد بهطــور
قابلتوجهــی بیــش از رقــم مشــابه بــرای زنــان بــود .پزشــکان
بــا ســابقه طبابــت بیشتــر ،درآمــد هــدف بیشتــری داشــتند،
ولــی در عیــن حــال درآمــد واقعیشــان بــه درآمــد هدفشــان
نزدیکتــر بــود .پزشــکانی کــه از حرفــه خویــش رضایــت
نداشــتند ،درآمــد هــدف باالتــری داشــتند ( .)8مطالعــات دیگــری
نیــز انجــام شــده اســت کــه نشــاندهنده وجــود درآمــد هــدف و
اثرگــذاری آن بــر ســایر عملکردهــا و رفتــار اقتصــادی پزشــکان
میباشــد (.)17-10
نظــام مراقبــت ســامت در ایــران بــا چالشهــای متعــددی
روبـهرو اســت کــه رفتــار اقتصــادی پزشــکان هــم تأثیرگــذار بــر
ایــن مشــکالت هســتند و هــم از آنهــا تأثیــر میپذیرنــد .از ایــن
عوامــل میتــوان بــه ســهم قابلتوجــه هزینههــای پرداخــت از
جیــب مــردم از کل هزینههــای مراقبــت ســامت ،نابرابــری در
بهرهمنــدی و تأمیــن مالــی مراقبــت ســامت ( ،)18مشــکالت
تعرفهبنــدی خدمــات درمانــی ( ،)18توزیــع نامناســب پزشــکان
بــه لحــاظ جغرافیایــی ( )19و بیــن تخصصــی ،ناعادالنگــی و
ناکارایــی در پرداخــت و تقاضــا بیــن پزشــکان ردههــای مختلــف،
پرداختهــای غیررســمی اشــاره کــرد.
در ایــن میــان پزشــکان عمومــی ،بهعنــوان ارايهدهنــده
مراقبــت ســامت اولیــه نقــش قابلتوجهــی در عملکــرد و
جریــان منابــع بــازار مراقبــت ســامت ایفــا میکننــد .در ایــران
سیاس ـتهای مختلفــی ماننــد طــرح پزشــک خانــواده روســتایی

و طــرح پزشــک خانــواده شــهری بــا محوریــت پزشــکان عمومی
انجــام شــده اســت .امــا موضوعــی کــه همــواره مــورد بحــث در
میــان سیاس ـتگذارن و محققیــن بخــش ســامت بــوده اســت؛
میــزان پرداختــی بــه پزشــکان عمومــی چــه در قالــب تعرفــه
ویزیــت و خدمــات پزشــکان عمومــی بخــش خصوصــی و دولتــی
و چــه در قالــب ســرانه پزشــکان خانــواده بــوده اســت .ســؤال
اصلــی ایــن اســت کــه میــزان درآمــد پزشــکان عمومــی چقــدر
باشــد تــا عــاوه بــر افزایــش پاســخگویی و برآوردهســازی
نیازهــای بیمــاران در ســطوح مراقبــت اولیــه ،پزشــکان نیــز
از درآمــد خویــش راضــی باشــد؟ ایــن ســؤال در واقــع همــان
درآمــد هــدف میباشــد کــه در متــون اقتصــاد ســامت بــه آن
اشــاره شــده اســت .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه اهمیــت درآمــد هدف
در رفتــار اقتصــادی پزشــکان و همچنیــن نیــاز سیاس ـتگذاری
نظــام ســامت کشــور بــه دانســتن میــزان درآمــد مــورد انتظــار
پزشــکان عمومــی در کشــور ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی
توصیفــی درآمــد مــورد انتظــار پزشــکان عمومــی طراحــی
گردیــد.
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نتایج

در جــدول  1آمــار توصیفــی ویژگیهــای دموگرافیــک و
ویژگیهــای طبابــت پزشــکان عمومــی مــورد مطالعــه نشــان
داده شــده اســت .بیــش از نیمــی از شــرکتکنندگان در مطالعــه
مــرد بودنــد .اکثریــت آنهــا متأهــل و بیــش از یــک ســوم آنها در
تهــران طبابــت میکننــد .تقریب ـ ًا یــک ســوم پزشــکان عمومــی
فقــط در مطــب و بقیــه در جاهایــی غیــر از مطــب و یــا همزمــان

جــدول  -1ویژگیهــای دموگرافیــک (متغیرهــای طبقـهای) نمونــه پزشــکان
عمومــی مــورد مطالعه (حجــم نمونــه=)666

متغیر
جنسیت()665

مجرد

123

متأهل

540

سایر مراکز استان

151

تهران

شهر طبابت()581

219

سایر شهرها و روستاها

211

غیر از مطب

307

مطب

مکان طبابت ()664

307

46/17

مرد

358

زن

وضعیت تأهل ()663

تعداد

درصد

232

مطب و غیر از مطب

125

فقط خصوصی

369

فقط دولتی

نوع طبابت ()592

150

دولتی و خصوصی

119

خیر

592

بلی

پزشک خانواده ()661

69

18/55
81/45
37/69
25/99
36/32
34/94
46/23
18/83
25/33
55/06
20/10
10/44
89/56

آمــار توصیفــی مربــوط بــه متغیرهــای اصلــی مطالعــه و
برخــی متغیرهــای کمــی (ســن و ســابقه طبابــت) در جــدول 2
آمــده اســت .یافتههــا نشــان داد ،میانگیــن درآمــد هــدف بــرای
پزشــکان عمومــی مــورد بررســی  14613138تومــان و درآمــد
واقعــی  6555573تومــان بــود؛ البتــه قابلذکــر اســت انحــراف
معیــار ایــن دو متغیــر بســیار بــود کــه نشــاندهنده پراکندگــی
زیــاد ایــن متغیرهــا میباشــد .بهطــور متوســط پزشــکان
عمومــی تقریبــ ًا بــه کمتــر از نصــف درآمــد موردانتظــار خــود
دســت یافتهانــد .میانگیــن ســابقه طبابــت تقریبـ ًا  13ســال بــود.
دو نفــر از افــراد مــورد بررســی ذکــر کردنــد کــه ســابقه طبابــت
ندارنــد ،ایــن پزشــکان افــرادی بودنــد کــه بــه تازگــی از دانشــگاه
فارغالتحصیــل شــده بودنــد و ســابقه کاری کمتــر از چنــد مــاه
داشــتند؛ بنابرایــن حداقــل ســابقه طبابــت صفــر بــود.

جدول  -2ویژگیهای دموگرافیک (متغیرهای کمی) نمونه پزشکان عمومی مورد مطالعه (حجم نمونه=)666

متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

درآمد هدف (تومان)

14613138

10323692

2000000

100000000

درآمد واقعی (تومان)

6555573

5299751

500000

3500000

سن

43/43

9/41

26

74

سابقه طبابت (سال)

13/27

8/72

0

55

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

53/83
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تصادفــی نبــود امــا میتــوان خوشبیــن بــود نتایــج تاحــدی
قابلیــت تعمیمپذیــری داشــته باشــد.
دادههــای موردنظــر در همایشهــای تابســتان (هفتــم تــا
نهــم مردادمــاه  )1394و پاییــز (ســیزدهم تــا پانزدهــم آبانمــاه
 )1394انجمــن پزشــکان عمومــی ایــران جمــعآوری شــد.
پرسشــنامهها در ابتــدای شــروع برنامههــای صبــح و عصــر
توزیــع میگردیــد و بــا پیگیــری مکــرر پرسشــگران در پایــان
آن برنامــه ،یــا روز بعــد دریافــت میشــد .پرسشــگران ،بــا
ارايــه توضیحــی مختصــر دربــاره اطالعــات مــورد پرســش
در پرسشــنامه و همچنیــن دادن اطمینــان کامــل در مــورد
محرمانگــی اطالعــات ،پزشــکان را در همــکاری و تکمیــل
پرسشــنامهها ترغیــب کردنــد .از تعــداد 1142پرسشــنامههای
توزیــع شــده در همایشهــا  611پرسشــنامه بازگردانــده شــد.
از ایــن میــان 599 ،پرسشــنامه تکمیــل شــده و قابــل ورود بــه
تحلیلهــا بــود .بنابرایــن میــزان پاســخ تقریبــ ًا  %52بــود .در
مجمــوع بــا احتســاب دادههــای جمــعآوری شــده در مطالعــه
مقدماتــی حجــم نمونــه مــورد بررســی بــه  666رســید.
مهمتریــن متغیرهــای مــورد بررســی شــامل درآمــد هــدف،
درآمــد ناشــی از طبابــت و ســایر متغیرهــای مربــوط بــه طبابــت
و متغیرهــای دموگرافیــک بــود .بــرای فهــم میــزان درآمــد
مــورد انتظــار یــا هــدف پزشــکان عمومــی ،بــا اســتفاده از نظــر
صاحبنظــران ســؤالی بهصــورت زیــر طراحــی شــد:
"بــا در نظرگرفتــن زحماتــی کــه بــرای رســیدن بــه ایــن
موقعیــت کشــیدهاید ،هزینههــای زندگــی و مهــارت فنــی خــود
فکــر میکنیــد درآمــد مطلــوب ناشــی از طبابــت در مــاه بــرای
شــما از نظــر خودتــان چقــدر اســت؟ بــه عبــارت دیگــر خــود را
مســتحق چــه درآمــدی در مــاه (بــه تومــان) میدانیــد؟"
از آمــار توصیفــی و آزمونهــای آمــاری چــک کــردن اختــاف
میانگیــن ( ،)t-test, ANOVAجهــت تحلیــل دادههــا اســتفاده
شــد .تحلیلهــا بــا اســتفاده از نرمافــزار  stata12انجــام گرفــت.

در مطــب و غیرمطــب کار میکردنــد .بیــش از نیمــی از آنهــا
فقــط بــه طبابــت خصوصــی مشــغول بودهانــد و تقریبــ ًا %20
آنــان اشــتغال همزمــان در بخــش خصوصــی و دولتــی داشــتند.
از میــان پزشــکان عمومــی مــورد بررســی تقریبــا  %10آنهــا
پزشــک خانــواده بودنــد.

محسن بیاتی و همكاران

125

در جــدول ،3میانگیــن درآمــد هــدف پزشــکان عمومــی بــر
اســاس متغیرهــای دموگرافیــک و متغیرهــای مربــوط بــه طبابــت
نشــان داده شــده اســت .نتایــج نشــان داد ،پزشــکان عمومــی
مــرد بهطــور معنــاداری درآمــد هــدف باالتــری (تقریبــ ًا 4
میلیــون تومــان) از پزشــکان عمومــی زن دارنــد .ایــن یافتــه در

مــورد متأهلهــا نســبت بــه مجردهــا نیــز صــادق اســت .نتایــج
همچنیــن نشــان داد ،درآمــد مــورد انتظــار پزشــکان عمومــی در
ســنین مختلــف و بــا ســابقه کار مختلــف بهطــور معنــاداری
متفــاوت اســت ،بهنحــوی کــه تــا یــک گــروه ســنی و یــا ســابقه
طبابــت درآمــد هــدف افزایــش و پــس از آن کاهــش مییابــد.
درآمد هدف (تومان)

متغیر
جنسیت

مرد

t=5/31 ، p=0/000

زن

سن

 36تا 45

 26تا 35

F=4/42 ، p=0/004

 46تا 55

وضعیت تأهل

مجرد

t=-2/05 ، p=0/040

سابقه طبابت
F=4/02 ، p=0/003

شهر طبابت
F=0/56 ، p=0/571
مکان طبابت
F=16/39 ، p=0/000
نوع طبابت
F=5/95 ، p=0/000
پزشک خانواده
t=-0/42 ، p=0/671

گروه درآمدی
F=40/58 ، p=0/000

 56و باالتر
متأهل

میانگین

16583092
12348671
12527742
15283854
16118919
13128030
12800420
14922148

کمتر از 5

12423171

 11تا 15

14702459

 21و باالتر

15827670

سایر مراکز استان

15149662

 6تا 10

 16تا 20
تهران

14092424
16959854
14022300

سایر شهرها و روستاها

14782759

غیر از مطب

12236735

مطب

15898246

مطب و غیر از مطب

17838800

فقط خصوصی

14919061

فقط دولتی

دولتی و خصوصی
بلی

11802414
17014103
14102985

انحراف معیار

11079188
8872313
7727361

12034235
10196068
10436656
7854124

11819187
11780216
9887127
9346896

درآمــد مــورد انتظــار پزشــکان عمومــی مشــغول بــه کار در
تهــران ،ســایر مراکــز اســتان و ســایر شــهرها و روســتاها تفــاوت
معنــاداری نشــان نــداد .ایــن یافتــه در مــورد پزشــکان خانــواده و
ســایر پزشــکان عمومــی نیــز بهدســت آمــد .پزشــکان مشــغول
بــه کار در مکانهــای مختلــف طبابــت بهطــور معنــاداری
درآمــد هــدف متفاوتــی داشــتند .بهطــوری کــه پزشــکانی کــه دو

0/47
0/47
0/51
0/49
0/49
0/47
0/52

11981290

0/49

11323820

0/53

11039415

0/50

9642742

0/54

7632089
6989114

10700042

0/48
0/45
0/53

10420060

0/49
0/39

16638655

پنجم

0/49

10416370

7285804

22680417

0/50

0/51

11818790

دوم

چهارم

0/50

10277997

11320238

سوم

0/47

0/53

7824939

7563616

13816667

0/45

10651276

خیر
اول

0/53

0/50

14668977
9504779

نسبت درآمد واقعی به درآمد
هدف

6356632

0/25

9970741

0/52

12878965

0/55
0/81

جــا کار میکردنــد (هــم مطــب و هــم جاهــای دیگــر) ،بهطــور
قابلتوجهــی درآمــد بیشتــری داشــتند .پــس از آن پزشــکان
مطــبدار (افــرادی کــه فقــط در مطــب کار میکردنــد) و در
نهایــت پزشــکانی قــرار دارنــد کــه در جاهایــی غیــر از مطــب
(درمانــگاه ،بیمارســتان ،ســازمان دولتــی) کار میکردنــد.
از نظــر نــوع طبابــت نیــز اختالفهــا کامــ ً
ا معنــادار بــود.
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جدول  -4پنجکبندی پزشکان عمومی مورد بررسی بر اساس درآمد مورد انتظار /هدف ماهانه

پنجک

تعداد افراد موجود

6335354

1587527

دوم

85

13/12

9670588

730104/9

7500000

سوم

106

16/36

12400000

227692

11000000

12500000

چهارم

157

24/23

17600000

1975015

13500000

20000000

پنجم

102

15/74

32400000

13300000

22500000

100000000

اول

198

درصد افراد

بحث

30/56

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

دانســتن میــزان درآمــد مــورد انتظــار پزشــکان عمومــی
بهعنــوان خــط اول ارايهدهنــدگان مراقبــت ســامت و افــرادی
کــه میتواننــد جریــان منابــع در بخــش ســامت را تغییــر
دهنــد ،کمــک شــایانی بــه سیاس ـتگذاری در حیطــه مراقبــت
اولیــه ســامت و همچنیــن اســتفاده بهینــه از منابــع نظــام
ســامت خواهــد کــرد .بــر همیــن اســاس در مطالعــه حاضــر،
درآمــد مــورد انتظــار پزشــکان عمومــی بهصــورت توصیفــی
مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گرفــت.
میــزان بــرآورد شــده درآمــد هــدف پزشــکان عمومــی در ایــن
پژوهــش نزدیــک بــه  175میلیــون تومــان در ســال (14613138
تومــان ماهانــه) بــوده اســت .ایــن عــدد تقریب ـ ًا معــادل 58400
دالر میشــود (بــا لحــاظ کــردن قیمــت هــر دالر معــادل 2996
تومــان در ســال  .)1394در تنهــا مطالعــه مشــابهی کــه در ایــن
زمینــه انجــام شــده اســت ،درآمــد هــدف پزشــکان عمومــی
در آمریــکا بیــن 73300و  87100دالر در ســال گــزارش شــده
اســت .جهــت مقایســه متغیــر درآمــد مــورد انتظــار ،نســبت
درآمــد هــدف پزشــکان بــه درآمــد ســرانه محاســبه شــد .بــر
همیــن اســاس ،درآمــد مــورد انتظــار (ســاالنه) پزشــکان عمومــی
در مطالعــه حاضــر  10/7برابــر درآمــد ســرانه ایــران در ســال
 1394بــود .رقــم مشــابه بــرای پزشــکان عمومــی امریــکا بیــن
 3/8تــا  4/5بــود ( .)20 ,8بــرای مقایســه منطقیتــر ،نســبت
درآمــد هــدف ماهانــه پزشــکان عمومــی به حداقــل دســتمزد (در
هــر مــاه) در هــر کشــور محاســبه و مقایســه شــد .ایــن مقایســه
نشــان داد ،درآمــد مــورد انتظــار ماهانــه پزشــکان عمومــی در
ایــران تقریبــا  20برابــر حداقــل دســتمزد ماهانــه ()712425

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

2000000

7450000
10000000

درســال  1394بــود .در حالــی کــه ایــن رقــم بــرای پزشــکان
عمومــی آمریــکا تقریبــا  11برابــر حداقــل دســتمزد آمریــکا در
ســال مطالعــه بــود .هــر دو مقایســه نشــان میدهــد توقعــات
مالــی پزشــکان عمومــی در مطالعــه حاضــر (نســبت بــه تــوان
اقتصــادی کشــور) بیــش از توقعــات مالــی پزشــکان عمومــی در
آمریــکا اســت (بــر اســاس تنهــا مطالعــه موجــود) .بایــد توجــه
داشــت ،اگرچــه ســعی شــد بــا تعدیــل کــردن میــزان درآمــد
هــدف بــر اســاس درآمــد ســرانه و حداقــل دســتمزد ،مقایسـهای
منطقــی انجــام شــود ولــی ایــن قیــاس بایــد بــا احتیــاط تفســیر
شــود زیــرا عوامــل اقتصــادی ،اجتماعــی ،و فرهنگــی زیــادی
بــر متغیرهــای درآمــدی و دســتمزدی در کشــورهای مختلــف
اثرگــذار هســتند.
عــاوه بــر بحــث و مقایســههای انجــام شــده در مــورد
درآمــد هــدف و تــاش پژوهشــگر بــرای قابــل قیــاس کــردن
ایــن متغیرهــا بــا مطالعــات دیگــر ،یــک مقایســه دیگــر نســبت
درآمــد واقعــی بــه درآمــد هــدف میباشــد .بــه بیــان دیگــر
درصــدی از درآمــد هــدف کــه توســط پزشــکان در عمــل محقــق
شــده اســت چقــدر اســت؟ در مطالعــه ریتــزو و بلومنتــال ()1994
ایــن رقــم بیــن  84تــا  87درصــد بــرای پزشــکان مســتخدم
و خویشفرمــا متفــاوت بــود .ایــن در حالــی اســت کــه ایــن
نســبت در مطالعــه حاضــر تقریبـ ًا برابــر بــا  %50بــود .ایــن یافتــه
و مقایســه نشــان میدهــد کــه درآمــد پزشــکان عمومــی در
مطالعــه حاضــر بــا انتظــارات مالــی آن هــا فاصلــه دارد و ایــن
خــود نشــاندهنده بــاال بــودن توقعــات مالــی و یــا پاییــن بــودن
درآمــد آنــان دارد.
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پزشــکانی کــه طبابــت همزمــان در بخــش خصوصــی و عمومی
داشــتند ،بیشتریــن درآمــد هــدف ،در رتبــه بعــدی پزشــکانی
کــه فقــط کار خصوصــی میکننــد و پــس از آن پزشــکانی
کــه فقــط کار عمومــی میکننــد قــرار داشــتند .فاصلــه درآمــد
مــورد انتظــار پزشــکان بــا طبابــت همزمــان و پزشــکان
مســتخدم دولــت بیــش از پنــج میلیــون تومــان بــود .یافتههــا
همچنیــن نشــان داد ،پزشــکان عمومــی در پنجکهــای
بــاالی درآمــدی درآمــد هــدف باالتــری نیــز داشــتند .بــه بیــان
دیگــر رابطــه مثبــت بیــن درآمــد واقعــی و درآمــد موردانتظــار
پزشــکان دیــده شــد .همچنیــن یافتههــا بیانگــر ایــن اســت

کــه پزشــکان در پنجکهــای باالتــر درآمــدی ،نســبت درآمــد
واقعــی بــه درآمــد هــدف باالتــری داشــتند .همانطــور کــه
در جــدول  3مشــخص اســت ،در پنجــک اول درآمــدی تقریبـ ًا
 %25درآمــد مــورد انتظــار افــراد محقــق شــده اســت .در حالــی
کــه در پنجــک پنجــم ،اگرچــه درآمــد مــورد انتظــار بســیار
بیشتــر اســت ( 22680417تومــان) ،پزشــکان عمومــی
بــه بیــش ار  %80درآمــد موردانتظارشــان در عمــل دســت
یافتهانــد .در جــدول  4پزشــکان عمومــی مــورد بررســی بــر
اســاس درآمــد مــورد انتظارشــان در پنــج گــروه (پنجــک)
تقســیمبندی شــدهاند.
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Samson

8

در اداره منــزل بــر میگــردد (.)21 ,16

در مطالعــه حاضــر ماننــد مطالعه ریتــزو و بلومنتال ( )8پزشــکان
بــا ســابقه طبابــت باالتــر توقعــات مالــی بیشتــری داشــتند؛ امــا
بــا افزایــش ســابقه طبابــت تــا یــک ســطح مشــخص ،توقعاتشــان
کاهــش مییابــد .از نظــر شــهریت محــل طبابــت ،درآمــد
هــدف پزشــکان تفــاوت چندانــی نداشــت .یعنــی پزشــکانی کــه
در کالنشــهرها طبابــت میکننــد و آنهایــی کــه در شــهرهای
کوچــک ،توقعــات مالــی چنــدان متفاوتــی نداشــتند .پزشــکان بــا
طبابــت همزمــان در بخــش دولتــی و خصوصــی توقعــات باالتــری
داشــتند .شــاید بتــوان اینگونــه نیــز تفســیر کــرد کــه این پزشــکان
بهدلیــل توقعــات مالــی باالتــر تصمیــم بــه اشــتغال همزمــان
گرفتهانــد تــا بتواننــد بــه درآمــد هــدف خــود دســت یابنــد.
یافتههــا بیانگــر ایــن بــود کــه انتظــارات مالــی پزشــکان
عمومــی مــورد بررســی در پنجکهــای درآمــدی باالتــر،
بیشتــر بــود .ریتــزو نیــز نشــان داد یکــی از تعیینکنندههــای
اصلــی درآمــد هــدف پزشــکان ،درآمــد واقعــی آنــان اســت (.)8
ایــن شــواهد نشــان میدهــد اگــر در سیاســتگذاریها بــرای
تغییــر رفتــار پزشــکان و یــا پاســخگویی بــه توقعــات مالــی
پزشــکان تنهــا بــر ابزارهــای مالــی توجــه شــود ،در بلندمــدت
تأثیــر آنهــا بــر رفتــار و انگیــزش آنهــا بســیار کــم میشــود؛
زیــرا آنــان بــا دســتیابی بــه درآمــد مطلــوب و مــورد انتظــار
خــود مجــدداً توقعــات مالــی باالتــری خواهنــد داشــت .بهنظــر
میرســد جهــت تحلیــل مناســبتر درآمــد هــدف پزشــکان،
بررســی نحــوه شــکلگیری انتظــارات مالــی در آنهــا بایــد
موردتوجــه قــرار گیــرد ( .)22عــاوه بــر ایــن بررســی انتظــارات
مالــی پزشــکان متخصــص بهویــژه جراحــان میتوانــد در
تحلیــل رفتــار اقتصــادی آنــان و تأثیــر آن بــر نظــام ســامت
کمککننــده باشــد.
محدودیــت اصلــی پژوهــش حاضــر روش نمونهگیــری آن بود.
همانگونــه کــه ذکــر شــد بــا توجــه بــه مشــکالت مربــوط بــه
چارچــوب نمونهگیــری پژوهشــگر مجبــور شــد از نمونهگیــری
آســان اســتفاده کنــد کــه قابلیــت تعمیمپذیــری نتایــج را
کاهــش میدهــد .در هــر حــال ایــن پژوهــش نخســتین
مطالعــهای اســت کــه بــه بررســی درآمــد هــدف پزشــکان در
ایــران پرداختــه اســت و یافتههــای آن بــرای سیاســتگذاری
در حیطــه پرداخــت منطقــی و عادالنــه بــه پزشــکان عمومــی
قابــل کاربــرد خواهــد بــود.
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جــدای از ســطح درآمــد هــدف ،پراکندگــی آن نیــز بایــد
مــورد بررســی قــرار گیــرد .مطالعــه حاضــر نشــان داد ،نابرابــری
قابلتوجهــی در انتظــارات مالــی پزشــکان عمومــی وجــود دارد؛
بهنحــوی کــه گســتره آن از  2میلیــون تومــان تــا  100میلیــون
تومــان بــود .از اطالعــات مربــوط بــه پنجکهــای درآمــد
هــدف نیــز ایــن یافتــه قابــل تشــخیص اســت .بهطــوری کــه
در پنجــک اول تقریب ـ ًا  %30پزشــکان بهطــور متوســط توقعــات
مالــی نزدیــک بــه  6میلیــون تومــان داشــتند ،در حالــی کــه
ایــن رقــم بــرای پزشــکان در پنجــک پنجــم حــدود  32میلیــون
تومــان بــود .همــه ایــن یافتههــا نشــاندهنده نابرابــری
قابلتوجــه در انتظــارات مالــی پزشــکان عمومــی دارد .در
مجموعــه مطالعــات ریتــزو و همکارنــش نیــز نابرابــری در
درآمــد هــدف پزشــکان دیــده میشــود ،امــا نابرابــری کمتــر
از مطالعــه حاضــر بــود ( .)15 ,10 ,8بهنظــر میرســد همیــن
نابرابــری در توقعــات مالــی پزشــکان یکــی از محرکهــای
اساســی در ارايــه فرضیــه درآمــد هــدف پزشــکان باشــد .بــه
بیــان دیگــر عملکــرد یــا رفتــار اقتصــادی پزشــکان متفــاوت
اســت زیــرا توقعــات مالــی آنــان متفــاوت میباشــد .در مطالعــه
سامســون 8بــه ایــن نکتــه بــه شــکل ظریفی اشــاره شــده اســت.
در آن مطالعــه بــه ایــن نتیجــه رســید کــه درصــد قابلتوجهــی
از پزشــکان عمومــی کــه درآمــد پایینــی دارنــد ،خــود انتخــاب
میکننــد کــه کمتــر کار کننــد یــا اوقــات فراغــت بیشتــری
داشــته باشــند ( .)17بنابرایــن اگرچــه ایــن نابرابــری بایــد
موردتوجــه سیاســتگذاران ســامت قــرار گیــرد ،امــا بخشــی
از ایــن نابرابــری خودخواســته و مربــوط بــه توقعــات متفــاوت
پزشــکان میباشــد.
عــاوه بــر مباحــث مطــرح شــده در مــورد یافتههــای
پنجکبنــدی پزشــکان عمومــی بــر اســاس درآمــد مــورد
انتظــار آنــان ،ایــن نتایــج یــک کاربــرد سیاســتی بســیار ظریــف
دارد .بیــش از  %60پزشــکان عمومــی مــورد بررســی توقعــات
مالیشــان کمتــر از  12500000تومــان بــود ،تقریبــ ًاً%40
آنــان انتظــارات مالــی کمتــر از  10میلیــون تومــان داشــتند و
بیــش از  %30پزشــکان عمومــی مــورد بررســی توقعــات مالــی
کمتــر از  7/5میلیــون تومــان داشــتند .ایــن یافتههــا نشــان
میدهــد اگرچــه متوســط انتظــارات مالــی نســبت ًا باالســت (در
قیــاس بــا تنهــا مطالعــه موجــود) ،امــا درصــد قابلتوجهــی از
پزشــکان عمومــی توقعــات مالــی پاییــن و منطقــی دارنــد .ایــن
یافتــه همچنیــن نشــان میدهــد ،بــا مبلــغ ســرانههای موجــود
پرداختــی بــه پزشــکان عمومــی در برنامــه پزشــک خانــواده
بســیاری از پزشــکان عمومــی حاضرنــد بــا رضایــت کامــل در
ایــن برنامــه مشــارکت کننــد و ایــن نکتــه در گســترش برنامــه
پزشــک خانــواده بســیار اهمیــت دارد.
عــاوه بــر متوســط کلــی درآمــد مــورد انتظــار پزشــکان
عمومــی ،میانگیــن آن بــر اســاس ســایر متغیرهــا نیــز اطالعــات

مفیــدی میباشــد .پزشــکان عمومــی مــرد درآمــد هــدف باالتری
از پزشــکان زن داشــتند ،ایــن تفــاوت قابلتوجــه و بــه مقــدار
9
بیــش از  4میلیــون تومــان بــود .در مطالعــه ریتــزو و زکهاوســر
( )2007نیــز ایــن تفــاوت قابلتوجــه اســت ( .)10متأهلیــن
حــدود  2میلیــون تومــان درآمــد مــورد انتظــار بیشتــری از
مجــردان داشــتند .بهنظــر میرســد ایــن تفــاوت در انتظــارات
مالــی پزشــکان بــه تفــاوت در ترجیحــات و مســئولیت مالــی آنــان
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 پژوهــش حاضــر.بررســی ایــن موضــوع انجــام نشــده اســت
 نخســتین مطالعــهای،اگرچــه بــا محدودیتهایــی مواجــه بــود
اســت کــه در ایــن حیطــه در کشــورهای در حــال توســعه انجــام
 یافتههــای مطالعــه حاضــر اطالعــات ارزشــمندی در.شــد
اختیــار سیاس ـتگذاران ســامت در حیطــه پرداخــت مناســب و
 بهطــور خــاص.منطقــی بــه پزشــکان عمومــی ارايــه میدهــد
یافتههــای مربــوط بــه آمــار توصیفــی درآمــد هــدف پزشــکان
عمومــی بــر اســاس ویژگیهــای مختلــف دموگرافیــک و
 ســطح کلــی انتظــارات پزشــکان عمومــی در کشــور،طبابــت
مــا و نابرابــری و ناهمگونــی موجــود در انتظــارات آنــان کمــک
.شــایانی بــه سیاســتگذاری دقیقتــر خواهــد کــرد

تشکر و قدردانی

)PhD( مقالــه حاضــر از پایاننامــه دکتــری تخصصــی
اقتصــاد ســامت توســط نویســنده اول (محســن بیاتــی) در
دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران اســتخراج
شــده اســت؛ بدینوســیله از حمایتهــای مــادی و معنــوی آن
 همچنیــن از هیــأت مدیــره انجمــن.دانشــگاه تشــکر میگــردد
پزشــکان عمومــی ایــران بهخاطــر حمایتهــای ایشــان در
.رونــد جمــعآوری دادههــا صمیمانــه ســپاسگزاری میشــود
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اگرچــه متوســط انتظــارات مالــی پزشــکان عمومــی نســبت
 امــا نابرابــری،بــه تــوان اقتصــادی کشــور نســبت ًا باالســت
بســیار زیــادی بیــن توقعــات مالــی پزشــکان عمومــی مختلــف
وجــود دارد و درصــد قابلتوجهــی از پزشــکان عمومــی توقعــات
 تــاش در جهــت منطقیســازی.مالــی پاییــن و منطقــی دارنــد
انتظــارات مالــی پزشــکان بــا توقعــات بــاال و حمایــت از پزشــکان
بــا توقــع مالــی پاییــن در سیاسـتهای مربوطــه بایــد موردتوجــه
 بــا توجــه بــه ایــن کــه ســطح انتظــارات مالــی بــا.قــرار گیــرد
 بنابرایــن تأکیــد صــرف بــر،افزایــش درآمــد افرایــش مییابــد
ابزارهــای مالــی در سیاســتگذاریها اگرچــه ممکــن اســت
 امــا در بلندمــدت تأثیــر آن،در کوتاهمــدت نســبت ًا مؤثــر باشــد
.بســیار کــم میشــود

کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاری
در نظام سالمت

 انتظــارات مالــی پزشــکان،بــر اســاس فرضیــه درآمــد هــدف
 امــا در،محــرک و توضیحدهنــده رفتــار اقتصــادی آنــان اســت
کشــورهای در حــال توســعه و کشــور مــا هیــچ مطالعـهای بــرای
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Abstract
Background:General practitioners (GPs), as a main provider of primary health care, play a pivotal role in

resource flows and responsiveness of healthcare systems. In this regard, a main issue in health policy making
is how much money is considered desired by GPs (target income). Therefore, the current study was performed
to analyze the GPs’ target income in Iran.

Methods:This

is a cross sectional and descriptive study. The questionnaire was designed based on the
literature review and expert opinion. The data were gathered by a survey on 666 GPs using convenience
sampling in 2015. Descriptive statistics, t-test, as well as ANOVA were used for statistical analysis. The
analysis was performed using STATA 12.

Results:The

mean of monthly target income and actual income of studied GPs were 14613138 (SD =
10323692) and 6555573 (SD = 5299751) TOMAN, respectively. In average, the GPs reached to approximately
50% of their financial expectations. The GPs’ target income was almost 10 times Iran’s income per capita.
There was a significant difference (P < 0.05) in GPs’ target income among gender, age groups, marital status,
practice experience, practice setting, practice type, and income quintiles.

Conclusions: While the average of GPs’ financial expectations with regard to the Iran economic capacity
is high, there are large inequalities in financial expectations between GPs, so that the large percent of the GPs
have low and reasonable financial expectations.

Keywords: Health Economics; General Practitioner; Target Income; Financial Expectations; Health Human
Resources
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