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Abstract
Introduction: The development of health systems leads to the improvement of functions, productivity,
efficiency, effectiveness and access to health services in communities, and underdevelopment will
lead to weakness in the functions of health systems. The aim of this study was to develop The Model
of Health System Development in Iran with Grounded Theory Approach.
Methods: The present qualitative research was conducted by the method of Grounded Theory. The
research community included senior managers of the Ministry of Health and Medical Education,
lecturers from medical universities, and prominent consultants in the field of health management.
The number of samples using the theoretical saturation principle was 11 peoples, which were
selected by snowball method using purposive sampling method. Data collection was performed
through unstructured interviews. To assess the validity of the four criteria, including credibility,
generalizability, reliability and verifiability. To assess the reliability of the interviews, the reliability
method of retesting and the method of intra-subject agreement were used. Data analysis was performed
by open, axial and selective triple coding method.
Results: 6 selective codes were identified under the title of components (causal conditions, contextual
conditions, intervening conditions, central phenomena, strategies and consequences) and 14 central
codes and 40 open codes.
Conclusions: The causal conditions component includes 4 central codes, the contextual conditions
component includes 2 central codes, the intervening conditions component includes 2 central codes,
the central phenomenon component includes 1central codes, the strategies component includes
2 central codes and the consequences component includes 3central codes. The managers of the
health system are suggested to formulate a strategic and coherent plan for development, including
the formulation of goals and strategies in line with the four-year national development plans of the
country.
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چکیده
مقدمــه :توســعه يافتگــي نظــام هــای ســامت بهبــود کارکردهــا ،بهــره وری ،کارائــی ،اثــر بخشــی و برخــورداری جوامــع از خدمــات
ســامت را بــه همــراه دارد و عــدم توســعه یافتگــی منجــر بــه ضعــف در کارکردهــای نظــام هــای ســامت خواهــد شــد .مطالعــه
حاضــر بــا هــدف طراحــی الگــوی توســعه یافتگــی نظــام ســامت ایــران بــا رویکــرد نظریــه داده بنیــاد انجــام شــد.
روش کار :پژوهـــش کیفـــی حاضـر ،بـه روش نظـریه داده بنیـاد انجـام شـــد .جامعـه پژوهـش ،شـامل مدیران ارشد وزارت بهداشت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی ،مدرســین دانشــگاه هــاي علــوم پزشــكي و خبــرگان حــوزه مدیریــت بهداشــت و درمــان بودنـــد .تعـــداد
نمونـه بـا اسـتفاده از اصـل اشـباع نظـری  11تن بـود کـه بـا اسـتفاده از روش نمونـه گیـری هدفمنـد بـه روش گلولـه برفـی انتخـاب
شـــدند .جمـــع آوری داده هـــا بـــا مصاحبـه نیمه ســـاختار یافتـه انجـام شـد .بـرای ســـنجش روایـی یافتـــه هـــــا از چهــارمعیــار،
شـــامل اعتبارپــــذیري ،تعمــیم پــذیري ،اطمینـان پذیـري و تأییدپذیـري و بـراي سـنجش پایایـي مصاحبـه هـا از روش بازآزمـون و
روش توافـق درون موضوعــي اســـتفاده شـــد .بــراي سـنجش پایایـي مصاحبــه هــا از روش پایایــي بازآزمــون ،و روش توافــق
درون موضوعــــي ،اســتفاده شـــــد .تحلیــل داده هــا ،بــا روش کدگــذاری ســه گانــه بــاز ،محــوری و انتخابــی انجام شـــد.
يافته ها ۶ :کـــد انتخابـــی تحـــت عنـــوان مؤلفـه هـــای (شـرایط علـی ،شـرایط زمینـــه ای ،شـرایط مداخلـه گـــر ،پدیـده محـوری،
راهبردهـــا و پیامدهـا) و  14کـــد محـوری و  40کـد بـاز شناسـایی شـد.
نتيجه گيري :مؤلفـــه های شـــرایط علـــی شـــامل  4کـــد محـــوری ،مؤلفـــه های شـــرایط زمینـــه ای شـــامل  2کـــد محـــوری،
مؤلفــــه های شــــرایط مداخلــــه گــــر شــــامل  2کــــد محــــوری ،مؤلفــــه های پدیــــده محــــوری شــامل 1کــــد محــوری،
مؤلفــــه های راهبردهــــا شــــامل  2کــــد محـــوری و مؤلفـــه های پیامدهـــا شـــامل  3کـد محـــوری ،مـی باشـــند .به مدیران نظام
ســامت پیشـــنهاد مـــی گـــردد برنامــه راهبــردی و منســجمی در جهــت توســعه یافتگی شــامل تدویــن اهــداف و راهبردها در راســتای
برنامــه هــای توســعه ملــی چهــار ســاله کشــور تدویــن نماینــد.
کلیدواژه ها :توسعه یافتگی ،سالمت ،نظریه داده بنیاد ،ایران ،مطالعه کیفی.

نشریه مدیریت ارتقای سالمت ،دوره  ،11شماره  ،5مهر و آبان 1401

و عمومــی بــا فشــارهای روزافزونــی مواجهــه هســتند ،نظــام هــای
ســامت نیــز بــه دلیــل مواجهــه بــا مســایلی نظیــر افزایــش
شــدید مخــارج ،مســایل مربــوط بــه ایمنــی ،کیفیــت و عدالــت و
نیــز ســالمندی جمعیــت ،شــیوع بیمــاری هــای مزمــن و افزایــش
انتظــارات جامعــه ،تحــت فشــار شــدید جهــت بهبــود عملکــرد خود
هســتند ،بــه گونــه ای کــه در ســال هــای اخیــر ایــن مســاله تبدیل
بــه یــک نگرانــی سیاســی عمــده در اغلــب کشــورها شــده اســت
( .)11وضعیــت خدمــات بهداشــتی و درمانی در کشــورهای توســعه
یافتــه تــا حــدود زیــادی رضایــت بخــش اســت ،امــا کشــورهای در
حــال توســعه بــه دالیــل مختلــف از قبیــل فقــدان برنامــه ریــزی
بهداشــت و درمــان ملــی ،نظــام ناکارآمــد خدمــات بهداشــت و
درمــان و کــم اهمیــت قلمــداد کــردن بخــش بهداشــت و درمــان،
ســهم کمتــری از امکانــات و منابــع خــود را در اختیــار ایــن بخــش
قــرار مــی دهنــد و بدیــن لحــاظ شــکاف عمیقــی بیــن کشــورهای
در حــال توســعه و پیشــرفته مشــاهده مــی شــود ( .)12بنابرایــن،
داشــتن دغدغــه تبييــن ديــدگاه هــاي جامــع نســبت بــه  2موضوع
توســعه و ســامت ،مــي توانــد مالحظــات اجتماعــي ،اقتصــادي و
زيســت محيطــي را يكپارچــه ســازد ( .)13توســعه نظــام ســامت
موجــب بهبــود كاركردهــاي آن بــه صــورت پايــدار خواهــد شــد
و اســتفاده از يــك الگــوی جامــع بــراي توســعه نظــام ســامت
بــه منظــور توانمندســازي مؤلفــه هــاي نظــام ســامت بــا در نظــر
داشــتن تفكــر سيســتمي منجــر بــه بهبــود عملكــرد نظام ســامت
خواهــد شــد ( .)14سپهردوســت در مطالعــه خــود ،توســعه يافتگــي
از ديــدگاه شــاخص هــاي ســامت را در توزيــع عادالنــه عواملــي
نظيــر پزشــك متخصــص ،مراكــز بهداشــتي و درمانــي شــهري،
مراكــز بهداشــتي و درمانــي روســتايي ،تعــداد انشــعابات فاضــاب
شــهري و خانــه هــاي بهداشــت در مناطــق اســتاني كشــور عنــوان
كــرده اســت ( .)6متقــی کاهــش نابرابــری هــا را بــه منظــور
توســعه نظــام ســامت در گــرو شــناخت درســت شــاخص هــاي
ايــن بخــش مــی داننــد كــه بــه  3زيرگــروه تقســيم مــي شــوند:
الــف -متغيرهــاي طــول زندگــي (شــاخص اميــد بــه زندگــي،
میــزان خــام مــرگ ،ميــزان مــرگ نــوزادان ،ميــزان مــرگ اطفــال
زيــر يــك ســال ،ميــزان مــرگ اطفــال زيــر پنــج ســال و ميــزان
مــرگ مــادران بــاردار) و متغيرهــاي زندگــي ســالم شــامل (درصــد
بيمــاري هــا ،دفعــات مراجعــه ســرپايي ،تعــداد بيمــاران بســتري).
ب -شــاخص هــاي نیــروي انســانی و ســاختار نظــام ســامت

مقدمه
امــروزه توســعه بــه عنوان حركتــي رضايت بخــش و شــادي آفرين
در طــي مســيري كــه وضــع موجــود را بــه وضــع مطلــوب پيونــد
مــي دهــد ،تعريــف شــده اســت ( .)1مفهــوم توســعه بــه عنــوان
رويكــردي كلــي نگــر ،طبيعــت گــرا و انســان مــدار در برگيرنــده
زمينــه هــاي گوناگونــي نظيــر ارتقــاي ســامتي ،حفــظ نظــام
هــاي اكولوژيكــي بلندمــدت و تأميــن نيازهــاي بشــري اســت ()2
کــه در امــور مختلــف جوامــع ،بــه ويــژه نظــام ســامت ،همــواره
مــورد توجــه صاحــب نظــران و سياســت گــذاران بــوده اســت.
ســامت موضوعــي اســت كــه ارتبــاط بســيار نزديكــي بــا
پيشــرفت و توســعه همــه جانبــه دارد .چــرا كــه ارتقــاي ســامت
باعــث كاهــش هزينــه هــاي مســتقيم و غيرمســتقيم اقتصــاد ملــي
مــي شــود ( )3و مهــم تــر اینکــه توســعه نظــام ســامت موجــب
افزايــش ســطح ســامتي افــراد جامعــه مــي گــردد ( .)4بنابرایــن،
نظــام هــای ارائــه دهنــده مراقبــت هــاي ســامت در جوامــع
مختلــف بــه منظــور بقــای خــود نيازمنــد حركــت در مســير توســعه
هســتند ( .)5توســعه يافتگــي نظــام ســامت شــاخصي اســت كــه
ميــزان برخــورداري افــراد جامعــه از امكانــات ،تســهيالت و خدمات
مراقبــت ســامت را نشــان مــي دهــد ( .)6از ایــن رو توســعه پايــدار
نظــام ســامت مســتلزم راهبردهــا و فعاليــت هايــي مــي باشــد
كــه بتــوان از طريــق آن هــا ،ايــن مســير را همــوار ســاخت .چــرا
كــه نظــام هــاي ســامت ضعيــف منجــر بــه ايــن مــي شــوند كــه
اثربخشــي مداخــات دولــت هــا و الگوهاي بيــن المللــي مربوط به
دسترســي و اســتفاده از خدمــات ســامت محــدود شــوند ( .)7طبق
گــزارش هــای ســازمان جهانــی بهداشــت ،نظــام ســامت شــامل
همــه افــراد و اقداماتــي اســت کــه هــدف اصلــی آن هــا بهبــود
ســامتی اســت .آن هــا ممکــن اســت یکپارچــه و متمركــز باشــند،
امــا غالبـ ًا چنیــن نیســتند .بــا ایــن حــال ،نظــام مراقبــت بهداشــتی
يــك كشــور نشــان دهنــده مدیریــت فرهنگــی و سیاســی کشــور
و همچنیــن توانایــی هــای اقتصــادی آن اســت ( .)8ســامتي بــه
عنــوان كاالي ويــژه ي نظــام ســامت ،پيــش نيــاز فعاليــت عادي
هــر فــرد بــه عنــوان يــك شــهروند بــه شــمار آمــده و فقــدان آن
نــه تنهــا موجــب از بيــن رفتــن رفــاه فــرد مــي گــردد ،بلكــه آزادي
وي را ســلب نمــوده و انجــام فعاليــت هــا و اقدامــات روزمــره ي
وي را مختــل مــي ســازد ( .)9بســياري از صاحــب نظــران بــر ايــن

عقيــده انــد كــه هرگونــه صــرف هزينــه بــراي مســائل بهداشــتي
جامعــه بــه نوعــي ســرمايه گــذاري محســوب مــي گــردد كــه
ســرانجام موجــب رشــد و توســعه نظــام ســامت خواهــد شــد
( .)10امــروزه در سراســر جهــان ،تمامــی ســازمان هــای خصوصــی

شــامل :متغيرهــاي نســبت جمعيــت بــه كادر درمــان (نســبت
جمعيــت بــه پزشــك ،نســبت جمعيــت بــه دنــدان پزشــك ،نســبت
جمعيــت بــه پرســتار ،نســبت جمعيــت بــه مامــا و نســبت جمعيــت
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بـــه هـم وابســـته انـد و همزمـان انجـــام می شوند ( .)19جامعــه
آمــــاری ایــن پژوهــــش شــــامل مدیران ارشد وزارت بهداشت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی ،مدرســین دانشــگاه هــاي علــوم
پزشــكي و خبــرگان حــوزه مدیریــت بهداشــت و درمــان در ســال
 1400-1399بودند .نمونه گیــــری بــــه شــیوه هدفمنــد ازنـوع
گلولـه برفـی و از میــان مطلعیــن کلیــدی انجــام شــد .در ایــن
روش تعــداد نمونــه در حیــن انجــام کار مشــخص می گـردید
و نمونه گیـــری تـــا زمانـی کـه داده هـا بـه اشـباع نظـری  ،ادامـه
یافت .اشـــباع نظـــری بـــه ایـن مفهـــوم اسـت کـــه پژوهشــگر
جمــــع آوری داده هــــا را تــــا زمانــــی ادامــــه می دهــد کــه
داده هــــای جدیــــد درواقــع تکــــرار داده هــای قبلــی باشــد
و دیگــــر مفهومــی جدیــــد کــه نیــاز بــه کدگــذاری جدیــد
یــــا گســترش کدهــا و طبقــات موجــــود داشــته باشــد بــه
دســــت نیایــــد ( .)18شــــرکت کنندگان ایــــن پژوهــش را 11
تن از مطلعیــــن حــــوزه بهداشــت و درمان (شـــامل مدیران ارشد
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،مدرســین دانشــگاه
هــاي علــوم پزشــكي و خبــرگان حــوزه مدیریــت بهداشــت و
درمــان) تشــــکیل دادنــــد .معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل:
شــناخت کامــل حــوزه بهداشــت ،درمــان و آموزش پزشــکی کشــور
(شناســایی کامــل ســاختار وزارت ،بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی کشــور ،فرایندهــای اصلــی و اهــداف و برنامههــای کالن
وزارت) ،تســلط بــه حــوزه توســعه نظــام ســامت (آشــنایی بــا
مبانــی نظــری و عملــی توســعه نظــام ســامت و ترجیحـ ًا ســابقه
پژوهــش و یــا تدریــس در ایــن زمینــه) ،حداقــل  10ســال ســابقه
خدمــت در نظــام ســامت کشــور و تمایــل بــه شــرکت در مطالعــه
بــود .و معیــار خــروج از مطالعــه شــامل مشــارکت کننــده هایــی که
در حیــن اجــرای مطالعــه یــا مصاحبــه بــه هــر نحــوی از انجــام
مصاحبــه یــا پاســخ بــه پرســش امتنــاع کــرده و حاضــر بــه ادامــه
پژوهــش نبــوده یــا علــی رغــم تمــاس هــای مکــرر حاضــر بــه
تنظیــم وقــت مجــدد بــرای مصاحبــه نبودنــد ،بــود.
جهــت جمــع آوری داده هــا ،از مصاحبه هــای نیمه ســاختاریافته
بــــا خبــرگان و متخصصیــن حــوزه بهداشت و درمان اســتفاده
شــد .مصاحبــه در محـل کار مشـــارکت کننـــده کــه ســعی
شــــد محیطـــــی آرام و بــدون مراجعــه کننـــده باشــد ،ضبـط
شـــد .ســــؤاالت پژوهــــش یــــک هفتــــه قبــــل از شــــروع
مصاحبــــه بــــرای مصاحبه شـــوندگان ارسـال گردیـــد تـا در روز
مصاحبـــه بـا آمادگـی کامـــل در مصاحبـه حضورداشـته باشـند .در
راســـتای دســـتیابی بـه ایــن هــــدف ،ســــؤال ها بــر اســاس
رهیافــــت نظام منــــد  )18( Corbin & Straussبــــه ایــــن

بــه بهيــار) ،متغيرهــاي نســبت جمعيــت بــه تســهيالت بهداشــتي و
درمانــي (نســبت جمعيــت بــه تخــت بيمارســتاني ،نســبت جمعيــت
بــه آزمايشــگاه ،نســبت جمعيــت بــه داروخانــه ،نســبت جمعيــت به
درمانــگاه ،نســبت جمعيــت بــه راديولــوژي) .ج -شــاخص هــاي
پوشــش خدمــات ســامت و شــاخص هــاي بیماریهــا و عوامــل
خطــر ( .)15اعتباريــان و همــكاران در مقالــه اي بــا عنــوان «مــدل
توســعه پايــدار ســامت محــور بــا تأکيــد بــر معضــل اعتيــاد»
معضــل اعتيــاد را مــورد بررســي قــرار دادنــد .و مــدل توســعه
پايــدار ســامت محــور را در  3بعــد اجتماعــي ،زيســت محيطــي
و اقتصــادي و بــا  12مؤلفــه و  86شــاخص تدویــن نمودنــد (.)4
شــادپور در مطالعــه اي بــا عنــوان «اصــاح نظــام ســامت در
جمهــوری اســامی ایــران» ،چگونگــي عرضــه خدمــات بهداشــت
و درمــان در كشــورهاي در حــال توســعه و ضــرورت اصــاح
ايــن بخــش از جامعــه را مــورد بررســي قــرار داد .بــه عقيــده وي،
موضــوع اصــاح بخــش ســامت در كشــورهاي در حــال توســعه،
بــا چنــد تناقــض از جملــه عــدم كارآيــي و كفايــت بخــش دولتــي
در عرضــه ي خدمــات بهداشــتي -درمانــي ،عــدم شــفافيت هــاي
فنــي -مديريتــي و تدابيــر راهبــردي الزم در راســتاي اصــاح
نظــام ســامت و همچنيــن رفــع تمركززدايــي در ســاختار قــدرت
مديريتــي از بــاال بــه پاييــن مواجــه بــوده اســت ( .)16بــا توجــه بــه
پژوهــش هــاي پراكنــده و اندكــي كــه در خصــوص توســعه نظــام
ســامت انجــام شــده اســت ،مطالعــه اي كــه اطالعــات جامعــي را
در مــورد توســعه یافتگــی نظــام ســامت ارائــه نمايــد ،يافــت نشــد
از ايــن رو ،دســتيابي بــه الگــوی توســعه يافتگــي در نظام ســامت
بــه عنــوان یکــی از بخــش هــای کلیــدی تاثیرگــذار در جامعــه
مســتلزم انجــام پژوهــش هــاي زیربنايــی اســت ( .)17توجــه بــه
توســعه یافتگــی در نظــام ســامت و الزامــات موثــر بــر آن شــامل
حکمرانــی داده محــور و مولفــه هــای تاثیــر گــذار بــر تقویــت نظام
ســامت و چالــش هایــی چــون تامیــن مالــی و انعطــاف پذیــری
امــری ضــروری اســت .لــذا مطالعــه حاضــر بــا هــدف طراحــی
الگــوی توســعه یافتگــی نظــام ســامت ایــران بــا رویکــرد نظریــه
داده بنیــاد انجــام شــد.
روش کار
در پژوهــــش کیفی حاضــــر از نظریــــه داده بنیــاد مبتنــی بــر
رهیافــــت نظام مند  )18( Corbin & Straussاســــتفاده شــــد.
نظریــــه داده بنیــاد یــک روش پژوهشــی اســت کــه هــدف
آن ایجــــاد نظریــه از داده هــا بــــه طــور اســتقرایی اســت و
فراینــــد جمــــع آوری داده هــــا ،نظــــم دادن و تحلیـل داده هـا
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شــــد .در مرحلــــه دوم (کدگـــذاری محـــــوری) مفاهیمـی کـه
معنــــای مشــــترک داشــــتند در قالـــب کــد محــوری کــــه در
ســــطح انتزاعی تـــــر نســـــبت بــــه مفاهیــم قـــــرار دارنــد
ســــازماندهی شــدند .در مرحلــــه آخــر (کدگـــذاری گزینشـی)
در قالـــب کـــد انتخابـی و تحـــت عنـــوان مؤلفه)component( ،
مفاهیمــــی کــه بــــار معنایــی و محتوایـــی مشــترکی داشـتند
در طبقـــات ویـــژه ای قـــــرار داده شــــدند ( .)20در پژوهــــش
حاضــر بــــراي اعتبارســنجي یافتــه هــا از  4معیـار Lincoln
 & Gubaشــــامل اعتبارپــــذیري )credibility( ،تعمــــیم
پذیــری )generalizability( ،اطمینـــان پذیـــري )reliability( ،و
تأییدپذیـــري )verifiability( ،اســتفاده شـــده اســـت (.)21
براي ارزیابـــي اعتبارپذیـــري ،از روش بازخـــورد اعضــــا اســـتفاده
شـــده اســـت؛ بـــه گونـــه اي کـــه یافتـــه هـــاي پـــژوهش در
اختیــــار مشارکت کننــــدگان قــــرار گرفــــت و آن هـــا صحـت
یافتـــه هــا و تفسـیرها را تأییــد کردنــد .بــراي ارزیابـي تعمیـم
پذیــري ،پژوهشــگران بـــه شــرح فراینــد پژوهــش از نمونــه
گیــــري تــا تفســیر یافتــه هــــا پرداختــه و نمونـه اي از متـن
مصـــــاحبه هــا را بــه عنـــوان مصــــادیقي ارائــه کردنـد ،بـه
نحوي کـــه خواننده بتوانـــد قابلیـت انتقــــال داده ها را ارزیـــابي
کنـــــد .همچنـــین بـــراي بررســـــي اطمینـــان پـــذیري از
نتـــــایج ،جمـــع آوري و تحلیـــل داده هــا تحــت نظارت چنـــــد
تـــن از مدرسین حـــوزه مـــدیریت انجــام گرفــت و در نهایــت
بــــراي ارزیــابي تأییدپذیـري نتایـــج ،یافته هـــاي پژوهــش در
اختیــــار مدرســین مذکــور قــــرار داده شـــد و توســط ایشـان
بـــه تأییـد رسـید بــراي سـنجش پایایـي مصاحبــه هــا از روش
پایایــــي بازآزمــــون ،و روش توافــــق درون موضوعــي ،استفاده
شـــده اســـت.
بــــراي محاســــبه پایایــــي مصاحبـــه بــــه روش بازآزمــون،
 2هفتــــه پـــــس از کدگـــــذاري اولیــــه توســـط پژوهشــگر
مجــــدد کدگـــذاری شــــد ( .)19پایـــــایي به روش بـــازآزمون،
مصاحبــه هــــاي انجــام شـــــده 0/84 ،بــــه دســـــت آمــــد
(جــــدول.)1

شــــرح مطــرح شــــده اند:
 بـــه نظــر شـــما الگـــوی توســعه یافتگی نظام ســامت از چـــهشـرایطی تأثیـر مـــی پذیـرد (شـرایط علـی)؟
 از دیـــد گاه شـما چـه شـــرایطی اجـرای الگـوی توسعه یافتگینظام سالمت را تســـهیل مـــی کند (شـــرایط زمینـه ای)؟
 بــه نظــر شــما چــه شــرایطی باعــث اختــالل در طراحــیاجــــرای توســعه یافتگی نظام ســامت مــــی شــــود (شــــرایط
مداخلــه گــر)؟
 تلقـــی شـــما از الگـــوی توسعه یافتگی نظام سالمت چیســـتو چـه تعریفـی دارد (پدیـده محـوری)؟
 -روش هــای اجرایــی و راهبردهــای عملیاتــی کــردن توسعه

یافتگی نظام سالمت کدامنــــد (راهبردهــــا)؟
 الگـــوی توســعه یافتگــی نظــام ســامت چـــه پیامدهایــی درجامعـــه دارد (پیامدهــا)؟
بــرای جمــع آوری داده هــا ،مجوزهــــای الزم از معاونــــت
پژوهشــــی دانشــــگاه آزاد اســــامی واحــــد ســمنان اخــــذ و
نامــــه معاونــت آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــــگاه آزاد
اســــامی واحــــد سمنان از طریــــق ایمیــــل و واتساپ بــرای
مصاحبــــه شــوندگان ارســال و همچنین جهت کســب رضایـت
آگاهانـه و موافقـت همـکاری نمونــه مـورد مطالعـه ،بـا مصاحبـه
شــــونده گان هماهنگی تلفنی بــــه عمــــل آمــــد .همچنیـن در
روز مصاحبـــه ،در خصـــوص اهـــداف پژوهـــش توضیحاتـی ارائـه
شـــد و بـــه مصاحبه شـوندگان اطمینـــان داده شـد کـه اطالعـات
کامـال محرمانـه خواهـد مانـد و مشـخصات آن هـا ذکـر نخواهـد
شـــد .میانگیـــن زمـــان مصاحبـــه هـــا بین  40-50دقیقــه بود.
از نظریـــــه داده بنیــــاد بــــرای تحلیــــل داده هــــا اســــتفاده
شــــد .لـذا از کدگـــــذاری  3مرحلـــه ای شـــامل :کدگـــذاری
بـــــاز ،محـــوری و کدگــذاری گزینشـی یـا انتخابـی به منظـور
تحلیـــل داده هــــا اســــتفاده گردیــد .در ایـــــن کدگـــذاری 3
مرحلــــه ای داده هـــــا به صـــــورت مســتمر مــــورد بازبینــی
و پایــــش قــــرار گرفتنـــــد ( .)20در مرحلـــــه اول (کــد گذاری
باز) داده هایـــی کــه حــول یــک مفهــوم بودنــد ،گــردآوری

جدول :1محاسبه پایایی مصاحبه ها به روش بازآزمون
ردیف

کد مصاحبه شونده

مجموع کدها در  2مرحله

تعداد کدهای مورد توافق

تعداد کدهای ناموافق

پایایی بازآزمون

1

1

14

6

3

0/85

2

4

22

9

2

0/81

3

11

16

7

3

0/87

مجموع

16

52

22

8

0/84
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بــــراي محاســــبه پایایــــي مصاحبـــه بــــه روش توافـــق درون

در مطالعــه حاضــر برابــر با  0/81بــود و بــا توجـه بـه اینکــه

درخواســت شــــد کـــه بـــه عنـــــوان پژوهشــگر همـــکار،

تأییـــــد مـــي شــــود و مــــي تــوان ادعـــا کــرد کـــه میــزان

میــــزان پایایـــــي بیشــــتر از 0/۷0اســــــت ،لذا کدگـــــذاري

موضوعـــــي ،از یـــــک عضـــو هیـــات علمـــــی دانشـــگاه

پایایـــــي تحلیــــل مصاحبـــــه هـــــا مطلـــوب بـــــوده است

 3مصاحبــــــه را کــه قبــــا توســط پژوهشــگر کدگــــذاري

(جـــدول.)2

شــــده بـود مجـــددا کدگـذاری کنـد.

پایایـــي مصاحبـــه هـــا بـــه روش توافـــق درون موضوعـــي

جدول : 2محاسبه پایایی مصاحبه ها به روش توافق درون موضوعی
ردیف

کد مصاحبه شونده

مجموع کدها در  2مرحله

تعداد کدهای مورد توافق

تعداد کدهای ناموافق

پایایی باز آزمون

1

1

12

5

3

0/83

2

4

23

9

2

0/78

3

11

19

8

3

0/84

مجموع

16

54

22

8

0/81

در مرحلــــه کدگــــذاری انتخابــــی ،بــــا یکپارچــــه ســــازی و

تحلیـل داده هـا بـر اسـاس پارادایـم نظریـه داده بنیـاد & Corbin

پاالیــــش کــد هــای محــوری ،در چارچوبــی نظــری  ۶کــد
انتخابــــی مشــخص شــد ،کـه شـــامل  -1شـرایط علّـی (تعهد

 )18( Straussدر  3مرحلــــه بــــا اســــتفاده از کدگــــذاری بــاز،

کدگــــذاری محــوری و کدگــــذاری انتخابــی صـورت گرفت.

مدیــران ارشــد نظــام ســامت بــه توســعه ،اخالقمــداری در

یافته ها

تصمیمســازی و تصمیمگیــری نظــام ســامت ،همســویی دولــت

از مجمــــوع 11تــن افــــراد نمونــــه مــــورد مطالعــــه ،از نظـــر

و مجلــس شــورای اســامی در مســیر توســعه نظــام ســامت و

مـرد مـی باشـند .از نظـر سـابقه کار ،تعـداد  5تــن (45/5درصــد)

و آمــوزش پزشــکی در مســیر توســعه نظــام ســامت) -2 ،پدیـــده

همگامــی وزارت خانههــای مختلــف بــا وزارت بهداشــت ،درمــان

جنسـیت ،تعـداد  3تـن (27درصـد) زن و تعـداد  8تـن ( 73درصـد)

محـــوری (عــزم جــدی حاکمیــت در جهــت توســعه نظام ســامت

دارای ســــابقه  10تــا  20ســال و تعــداد  4تــن ( 36/3درصـد)

کشــور) -3 ،شــــرایط زمینــــه ای (دغدغهمنــدی جامعــه در مــورد

دارای سـابقه بیـن  21تـا  30سـال و تعـداد  2تـن ( 18/2درصـد) از

ســامت و فرهنــگ وقــف در حــوزه نظــام ســامت) -4 ،عوامــل

 30سـال بـه بـاال بـوده انـد .از نظـر اشـتغال ،تعـداد  11تـن (100

درصـــد) هیات علمی مـــی باشـــند .از نظـــر میـــزان تحصیـــات

مداخلـــه گــر (بودجــه ســاالنه نظــام ســامت در کشــور و قوانیــن

در فراینــد تحلیــل داده هــا بــا کدگــذاری در ابتــدا 130کــد

روش هــای الگوبــرداری از نظامهــای مــدرن ســامت و تدویــن

باالدســتی در حــوزه نظــام ســامت) -5 ،راهبردهـــا ( اتخــاذ

تعـــداد  11تـــن ( 100درصـد) دارای مـدرک دکتـری مـی باشـند.

راهکارهــای جــذب ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی در نظــام
ســامت) و  -6پیامدهـــا (بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم جامعــه،
افزایــش رضایتمنــدی جامعــه و رشــد تولیــد ســرانه کشــور)
مـی باشـد (جـدول.)3

بــــاز بـــه دسـت آمـــد .کـــه 90مـورد تکـــراری بـــود .بـا حـذف
آن هـــا 40 ،کـــد بـاز بـــرای مطالعـه حاضـر باقـــی مانـد .سـپس

در مرحلـه کـد گـذاری محـوری بعـد از شناسـایی برچسـب هـای
مفهومـــی در مرحلــه کدگــذاری بــاز ،بــا ترکیــب و تلخیــص

کدهــــای اولیــه 14 ،کــد محــوری مشــخص شــد .در انتهــا

85

نشریه مدیریت ارتقای سالمت ،دوره  ،11شماره  ،5مهر و آبان 1401
جدول :3کدهای انتخابی ،محوری و همچنین کدهای باز
کد انتخابی

شر ایط علی

کد محوری

کد باز

تعهد مدیران ارشد نظام سالمت به توسعه

تعهد عملی به توسعه نظام سالمت
تعهد عملی و تعهد کالمی به توسعه
اعتقاد به نفکر سیستمی در مدیران ارشد نظام سالمت

اخالقمداری در تصمیمسازی و تصمیمگیری نظام
سالمت

تصمیمگیریهای اخالقمدارانه
ترجیح منافع ملی برمنافع شخصی
سیاست گذاری مبتنی بر شواهد

همسویی دولت و مجلس شورای اسالمی در مسیر توسعه همافزایی بین دولت و مجلس شورای اسالمی درحوزه توسعه نظام سالمت
هماهنگی و توجه ویزه دولت و مجلس شورای اسالمی به امر سالمتی
نظام سالمت

پدیده محوری

همگامی وزارتخانههای مختلف با وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی در مسیر توسعه نظام سالمت

هماهنگی بین معاونت های وزارت بهداشت
هماهنگی بین وزارتخانههای مختلف

عزم جدی حاکمیت در جهت توسعه نظام سالمت کشور

توسعه نظام سالمت یک کار ملی و جامع
انسجام و هماهنگی کل حاکمیت

دغدغهمندی جامعه در مورد سالمت

توجه مردم به سالمتی
فرهنگ ورزش همگانی
فرهنگ خود مراقبتی

فرهنگ وقف در حوزه نظام سالمت

ظرفیت سازی و نگاه به منابع اجتماعی
استفاده از ظرفیت خیرین
گسترش فرهنگ وقف در نظام سالمت
محرومیت بسیاری از کشور ها از فرهنگ وقف

بودجه ساالنه نظام سالمت در کشور

تخصیص منابع مالی
بودجه وزارت بهداشت

قوانین باالدستی در حوزه نظام سالمت

وجود قوانین دست و پاگیر
ارزیابی قوانین و ارائه پیشنهادهای اصالحی
شناسایی چالشهای موجود در مسیر توسعه نظام سالمت

اتخاذ روش های الگوبردای از نظامهای مدرن سالمت

مستندسازی و استفاده از درس آموخته ها
الگوبرداری از بهترینهای صنعت
الگوبرداری از نظامهای مدرن سالمت

تدوین راهکارهای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی
در نظام سالمت

جذب سرمایهگذار خارجی
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
گردشگری سالمت
ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی

بهبود کیفیت زندگی مردم جامعه

باال بردن کیفیت ارائه خدمات سالمتی
ارتقاء سطح زندگی مردم
ارتقاء کیفیت زندگی مردم
منشا اثرات مثبت در زندگی مردم

افزایش رضایتمندی جامعه

ارتقاء رضایتمندی مردم
ارتقاء سالمت
پاسخ به نیازهای آحاد جامعه

رشد تولید سرانه کشور

تقویت زیر ساخت های تولید سرانه
رابطه مثبت بین ارتقاء نظام سالمت و تولید ناخالص ملی

شرایط زمینهای

عوامل مداخله گر

راهبردها

پیامدها

محـوری بـا در نظـر گرفتـن قالـب نظریـه داده بنیـاد بـه فـرم زیـر
ارائـه مـی گـردد:

الگوی مفهومی

الگـــوی مفهومـی مطالعـه برگرفتـه شـده از کدگـذاری انتخابـی و
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شکل :1الگوی مفهومی الگوی توسعه یافتگی نظام سالمت

اســامی در حــوزه توســعه نظــام ســامت اتفــاق بیافتــد تحــول
عظیمــی را بــرای مــا رقــم خواهــد زد آن وقــت اســت کــه مــا مــی
توانیــم بــه توســعه یافتگــی فکــر کنیــم».
مصاحبــه شــونده  :1عضــو هیــات علمــی رشــته مدیریــت خدمــات
بهداشتی درمانی بـــا  47ســـال ســـن 20 ،ســـال ســـابقه مدیریت
و تدریس در مصاحبــــه خــــود در رابطــــه بــــا اخالقمــداری در
تصمیمســازی و تصمیمگیــری نظــام ســامت بیــان کــرد:
«یکــی از مشــکالت حــوزه نظــام ســامت مــا تعــارض منافــع
اســت کــه بــرای توســعه یافتگــی بایــد هــم از رویکــرد پیشــگیرانه
و هــم از رویکــرد کنترلــی بــرای کاهــش ایــن مشــکل و برقــرای
عدالــت اجتماعــی گام برداریــم و منافــع ملــی را بــر منافع شــخصی
ترجیــح دهیــم».
مصاحبــه شــونده  :2عضــو هیــات علمــی رشــته مدیریــت خدمــات
بهداشتی درمانی بـــا  53ســـال ســـن 24 ،ســـال ســـابقه مدیریت
و تدریس در مصاحبــــه خــــود در رابطــــه بــــا اخالقمــداری در
تصمیمســازی و تصمیمگیــری نظــام ســامت عنــوان کــرد:
«نظــام ســامت مــا خصوصا در بحــث حکمرانــی ،فقدان سیاســت
گــذاری مبتنــی بــر شــواهد اســت اگــر خواســته باشــیم بــه توســعه
یافتگــی فکــر کنیــم بایــد ابتــدا مدیریــت اطالعــات ســامت خــود

در ادامــــه بــــا ارائــــه نمونه هایــــی از جمــــات نقل شــــده
توســــط افــــراد مصاحبه شــــونده در ارتبــاط بــــا الگوی توسعه
یافتگی نظام سالمت بــــه بررســــی مختصــری از آن پرداختــه
می شــــود.
 -1شـــرایط علّـــی (تعهد مدیران ارشــد نظام ســامت به توســعه،
اخالقمــداری در تصمیمســازی و تصمیمگیــری نظــام ســامت،
همســویی دولــت و مجلــس شــورای اســامی در مســیر توســعه
نظــام ســامت و همگامــی وزارت خانههــای مختلــف بــا وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی در مســیر توســعه نظــام
ســامت)
عــــده ای از مصاحبه شــــوندگان نظــــر خــــود را در خصــوص
شــرایط تاثیرگــذار بــر الگـــوی توســعه یافتگــی نظام ســامت این
گونـه بیـان نمودنـد.
مصاحبــه شــونده :9عضــو هیــات علمــی رشــته مدیریــت خدمــات
بهداشتی درمانی بـــا  49ســـال ســـن 21 ،ســـال ســـابقه مدیریت
و تدریس در مصاحبــــه خــــود در رابطــــه بــــا همسویی دولت و
مجلــس شــورای اســامی در مســیر توســعه نظــام ســامت عنوان
کــرد:
«در صورتــی کــه هــم افزایــی بیــن دولــت و مجلــس شــورای
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و تدریس در مصاحبــــه خــــود در رابطــــه بــــا فرهنگ وقف در
حــوزه نظــام ســامت عنــوان کــرد:
«یکــی از اصولــی کــه ســازمان جهانــی بهداشــت همیشــه بــه
رهبــران سیاســی کشــورها توصیــه مــی کنــد ظرفیــت ســازی و
نــگاه بــه منابــع اجتماعــی ،یــک اصــل مهــم در پوشــش همگانــی
ســامت اســت .امــا در کشــور مــا بــا توجــه بــه ســنت هــا و
فرهنــگ حاکــم بــر جامعــه ،هنــوز نتوانســته ایــم از ایــن منابــع بــه
درســتی در حــوزه ســامت اســتفاده کنیــم».
مصاحبــه شــونده  :4عضــو هیــات علمــی رشــته اپیدمیولــوژی بـــا
 42ســـال ســـن 10 ،سـال ســـابقه تدریس در مصاحبــه خــود در
رابطــــه بــــا دغدغهمنــدی جامعــه در مــورد ســامت بیــان کــرد:

را تقویــت کنیــم».
مصاحبــه شــونده  :3یکــی از پزشــکان بـــا  39ســـال ســـن11 ،
سـال سـابقه طبابت و مدیریت در مصاحبــه خــود در رابطــه بــا
همگامــی وزارت خانههــای مختلــف بــا وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی در مســیر توســعه نظــام ســامت بیــان کــرد:
«مــا در سیاســت گــذاری ســامت نیــاز بــه هماهنگی بین بخشــی
قــوی داریــم کــه متاســفانه ایــن موضــوع در نظــام ســامت مــا
فعــا بــه خوبــی مدیریــت نمــی شــود از جملــه همیــن منابــع بیمه
ای ،چــه دلیلــی دارد مــا انــواع صنــدوق هــای بیمــه داشــته باشــیم،
چــه دلیلــی دارد اکثــر ســازمان هــا بیمارســتان هــای جداگانــه
داشــته باشــند».

«نبــود تفکــر سیســتمی در نظــام ســامت مــا ،مثــا در
دوره هــای مختلــف خــود مراقبتــی در خصــوص پیشــگیری و
کنتــرل بیمــاری هــا ترویــج شــده اســت امــا بــه شــکل یــک
برنامــه مــی آیــد و مــی رود یــا یــک نمونــه در فرهنــگ خــود
مراقبتــی ،فرهنــگ ورزش و تحــرک بدنــی اســت کــه مــی توانــد
نهادینــه شــود و جامعــه را شــاهد و مــا را در مســیر توســعه یافتگــی
قــرار دهــد زیــرا انســان ســالم محــور توســعه پایــدار اســت».
 -4عوامــل مداخلـــه گــر (بودجــه ســاالنه نظــام ســامت در
کشــور و قوانیــن باالدســتی در حــوزه نظــام ســامت) :عــــده ای
از مصاحبه شــــوندگان نظــــر خــــود را در خصــوص شــرایطی
که باعــــث اختــــال در طراحــــی اجــــرای توسعه یافتگی نظام
ســامت مــی شــود این گونـــه بیـــان نمودنـــد.
مصاحبــه شــونده  :4عضــو هیــات علمــی رشــته اپیدمیولــوژی بـــا
 42ســـال ســـن 10 ،سـال ســـابقه تدریس در مصاحبــه خــود در
رابطــــه بــــا بودجــه ســاالنه نظــام ســامت در کشــور بیــان کرد:
«عــدم کارایــی در نظــام ســامت مــا ،مــا کشــوری هســتیم کــه
در حــال حاضــر جمعیــت مــون بــه ســمت ســالمندی مــی رود.
مــا بایــد نــگاه پیشــگیرانه داشــته باشــیم و منابــع نظــام ســامت
بــه ســمت خدمــات پیشــگیری بــرود تــا درمــان و گرنــه هــر چــه
منابــع در نظــام ســامت تخصیــص و هزینــه کنیــم بــه توســعه
یافتگــی نمــی رســیم زیــرا ایــن مســئله باعــث هزینــه فرصــت
از دســت رفتــه مــی شــود و اینجاســت کــه مــا بایــد همــگام بــا
توســعه ملــی حرکــت کنیــم».
مصاحبــه شــونده  :11یکــی از پزشــکان بـــا  47ســـال ســـن15 ،
ســـال ســـابقه طبابت و مدیریت در مصاحبــــه خــــود در رابطــه
بــــا بودجــه ســاالنه نظــام ســامت در کشــور بیــان کــرد:
«هــر طرحــی در نظــام ســامت مســتلزم برنامــه ریــزی و در
راســتای آن تامیــن اعتبــار کافــی اســت کــه متاســفانه در نظــام

 -2پدیـــده محـــوری (عــزم جــدی حاکمیــت در جهــت توســعه
نظــام ســامت کشــور) :عــــده ای از مصاحبه شــــوندگان نظــــر
خــــود را در خصــــوص الگـــوی توســعه یافتگــی نظــام ســامت
این گونـــه بیـــان نمودنـد.
مصاحبــه شــونده  :2عضــو هیــات علمــی رشــته مدیریــت خدمــات
بهداشتی درمانی بـــا  53ســـال ســـن 24 ،سـال ســـابقه مدیریت و
تدریس در مصاحبــــه خــــود در رابطــه بــــا عزم جدی حاکمیت
در جهــت توســعه نظــام ســامت کشــور عنــوان کــرد:
«یکــی از مشــکالت توســعه یافتگــی ایــن اســت کــه کل حاکمیت
یعنــی دولــت و مجلــس شــورای اســامی بایــد ســامت را بــه
عنــوان یــک اصــل در اولویــت کار خــود قــرار دهنــد آنجاســت کــه
مــا مــی توانیــم بــه توســعه یافتگــی برســیم».
مصاحبــه شــونده  :1عضــو هیــات علمــی رشــته مدیریــت خدمــات
بهداشتی درمانی بـــا  47ســـال ســـن 20 ،سـال ســـابقه مدیریت و
تدریس در مصاحبــــه خــــود در رابطــه بــــا عزم جدی حاکمیت
در جهــت توســعه نظــام ســامت کشــور بیــان کــرد:
«در مرحلــه اول دولــت مــی بایــد مســئله توســعه یافتگــی نظــام
ســامت رو بــه عنــوان اولیــن و مهمتریــن اولویــت بــه صــورت
پایــدار ،مــداوم و مســتمر مــورد توجــه قــرار بــده ،در مرحلــه بعــدی
افزایــش آگاهــی تــوده ای مــردم و در نهایــت مشــارکت مــردم
هســت».
 -3شــــرایط زمینــــه ای (دغدغهمنــدی جامعــه در مورد ســامت
و فرهنــگ وقــف در حــوزه نظــام ســامت) :عــــده ای از مصاحبــه
شــــوندگان نظــــر خــــود را در خصــــوص شــرایطی کــه باعــث
تســهیل در اجــرای الگـــوی توســعه یافتگــی نظــام ســامت مــی
شود این گونـــه بیـــان نمودنـــد.
مصاحبــه شــونده  :9عضــو هیــات علمــی رشــته مدیریــت خدمــات
بهداشتی درمانی بـــا  49ســـال ســـن 21 ،ســـال ســـابقه مدیریت
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داد .جــذب ســرمایه در نظــام ســامت ،یــک تخصــص مهــم در
کشــورهای پیشــرفته اســت کــه در کشــور مــا مــورد توجــه جــدی
قــرار نگرفتــه».
مصاحبــه شــونده  :6عضــو هیــات علمــی رشــته سیاســت گــذاری
سالمت بـــا  54ســـال ســـن 16 ،سـال ســـابقه مدیریت و تدریس
در مصاحبــــه خــــود در رابطــــه بــــا تدویــن راهکارهــای جذب
ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی در نظــام ســامت بیــان کــرد:
«یکــی از مشــکالت نظــام ســامت مــا عــدم توجــه و همراهــی با
بخــش خصوصــی اســت مــا بــرای اینکــه بتوانیــم از ایــن ظرفیــت
بــه خوبــی اســتفاده کنیــم راهــی بجــز همــکاری و اســتفاده از ایــن
منایــع و در جاهایــی واگــذاری خدمــات نداریــم».
مصاحبــه شــونده  :7عضــو هیــات علمــی رشــته آمــوزش ســامت
بـــا  58سـال سـن 22 ،سـال ســـابقه تدریس در مصاحبــه خــود
در رابطــــه بــــا تدویــن راهکارهای جــذب ســرمایهگذاری داخلی
و خارجــی در نظــام ســامت بیــان کــرد:
«یکــی از ظرفیــت هایــی کــه نظــام هــای ســامت پیشــرفته دنیــا
بــه آن توجــه مــی کننــد گردشــگری ســامت اســت .کشــور مــا با
توجــه بــه شــرایط جغرافیایــی مــی توانــد از ایــن ظرفیــت اســتفاده
کنــد و بخشــی از منابــع موردنیــاز خــود را تامیــن و متعاقــب آن
توســعه یافتگــی ایجــاد نمایــد».
 -6پیامدهـــا (بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم جامعــه ،افزایــش
رضایتمنــدی جامعــه و رشــد تولیــد ســرانه کشــور) :عــــده ای از
مصاحبــه شــــوندگان نظــــر خــــود را در خصــــوص پیامدهــای
الگــوی توســعه یافتگی نظام ســامت این گونـــه بیـــان نمودنـــد.
مصاحبه شونده  :8یکی از پزشکان بـــا  55ســـال ســـن 26 ،ســـال
ســـابقه طبابــت و مدیریت در مصاحبــــه خــــود در رابطــــه بــــا
بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم جامعــه بیــان کــرد:
«هــر خبــره ای در نظــام ســامت مــی دانــد کیفیــت خدمــات
ســبب مــی شــود تــا مراجعیــن یــا بیمــار دوبــاره بــه مــا مراجعــه
کــرده و خدمــات مجــدد را دریافــت کنــد در صورتیکــه کیفیــت در
ارائــه خدمــات نباشــد قطعــا اتــاف هزینــه را داریــم و راه بــه جایی
نمــی بریــم کــه خــود تهدیــدی اســت بــر توســعه یافتگــی».
مصاحبــه شــونده  :10عضــو هیــات علمــی رشــته مدیریــت خدمات
بهداشتی درمانی بـــا  60ســـال ســـن 33 ،سـال ســـابقه مدیریت و
تدریس در مصاحبــــه خــــود در رابطــه بــــا بهبود کیفیت زندگی
مــردم جامعــه بیــان کرد:
«ارتقــاء کیفیــت نظــام ســامت مســتقیم ًا روی کیفیــت جامعــه
اثرگــذار اســت .تجربــه کشــورهای توســعه یافتــه نشــان داده کــه
نظــام ســامت یــک متغیــر مهــم در تعییــن کیفیــت زندگــی افــراد

ســامت مــا اکثــر برنامــه هــا بــدون اعتبارســنجی پایلــوت مــی
شــود و در ادامــه بــدون نتیجــه باقــی مــی ماننــد کــه بایــد بــرای
توســعه یافتگــی ابتــدا بــه الزامــات فکــر کــرد».
مصاحبــه شــونده  :2عضــو هیــات علمــی رشــته مدیریــت خدمــات
بهداشتی درمانی بـــا  53ســـال ســـن 24 ،سـال ســـابقه مدیریت و
تدریس در مصاحبــــه خــــود در رابطــــه بــــا قوانین باالدستی در
حــوزه نظــام ســامت عنــوان کــرد:
«برخــی مواقــع قوانیــن باالدســتی ســد راه توســعه هســتند .بــه
نظــر مــی رســد جهــت دســتیابی نظــام ســامت کشــور بــه
توســعه ،برخــی قوانیــن باالدســتی بایــد اصــاح یــا حذف شــوند».
مصاحبــه شــونده  :4عضــو هیــات علمــی رشــته اپیدمیولــوژی بـــا
 42ســـال ســـن 10 ،سـال ســـابقه تدریس در مصاحبــه خــود در
رابطــــه بــــا قوانیــن باالدســتی در حوزه نظام ســامت بیــان کرد:
«قانونگــذاران کشــور بــا کمــک دولــت بایــد چالشهــای موجــود
در مســیر توســعه نظــام ســامت را بــه خوبــی شناســایی کــرده و
از طریــق وضــع قوانیــن مناســب درصــدد رفــع آن هــا برآینــد».
 -5راهبردهـــا ( اتخــاذ روش هــای الگوبــرداری از نظامهــای
مــدرن ســامت و تدویــن راهکارهــای جــذب ســرمایهگذاری
داخلــی و خارجــی در نظــام ســامت) :عــــده ای از مصاحبــه
شــــوندگان نظــر خــود را در خصــــوص روش هــای اجرایــی
و راهبردهــــای عملیاتــــی کــــردن توســعه یافتگی نظام سالمت
این گونـــه بیـــان نمودنـد:
مصاحبــه شــونده  :1عضــو هیــات علمــی رشــته مدیریــت خدمــات
بهداشتی درمانی بـــا  47ســـال ســـن 20 ،ســـال ســـابقه مدیریت
و تدریس در مصاحبــــه خــــود در رابطــــه بــــا اتخاذ روش های
الگوبــرداری از نظامهــای مــدرن ســامت بیــان کــرد:
«بــر اســاس علــم مدیریــت یکــی از ویژگــی هــای ســازمان هــای
یادگیرنــده مستندســازی و اســتفاده از درس آموختــه هاســت مثــا
همیــن پاندمــی کوویــد  19را ببینیــد ،مــا بارهــا آزمــون و خطــا
کردیــم ،مــا مــی توانیــم از تجربیــات دیگــران و یــا الگوبــرداری از
نظــام هــای ســامت برتــر و بومــی ســازی آن ،بــا منابــع کمتــر و
ســرعت بیشــتری بــه ســمت توســعه یافتگــی گام برداریــم».
مصاحبــه شــونده  :5عضــو هیات علمی رشــته اقتصاد ســامت بـــا
 51ســـال سـن 25 ،ســـال سـابقه مدیریت و تدریس در مصاحبــه
خــــود در رابطــــه بــــا تدوین راهکارهــای جذب ســرمایهگذاری
داخلــی و خارجــی در نظــام ســامت بیــان کــرد:
«نظــام ســامت مــا نیــاز مبــرم بــه جــذب ســرمایهگذاری خارجــی
دارد .بــا مدیریــت صحیــح ،بســیاری از ســرمایههای ســرگردان
داخلــی را میتــوان بــه ســمت نظــام ســامت کشــور ســوق
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 -3شــــرایط زمینــــه ای (دغدغهمنــدی جامعــه در مورد ســامت
و فرهنــگ وقــف در حــوزه نظــام ســامت)-4 ،عوامــل مداخلـــه
گــر (بودجــه ســاالنه نظــام ســامت در کشــور و قوانیــن باالدســتی
در حــوزه نظــام ســامت) -5 ،راهبردهـــا ( اتخــاذ روش هــای
الگوبــرداری از نظامهــای مــدرن ســامت و ندویــن راهکارهــای
جــذب ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی در نظــام ســامت) و
 -6پیامدهـــا (بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم جامعــه ،افزایــش
رضایتمنــدی جامعــه و رشــد تولید ســرانه کشــور) شناســایی شــدند.
بــر اســاس یافتــه هــای مطالعــه حاضــر ،اولیــن کــد یــا مولفــه
شـــرایط علّـــی موثــر بــر توســعه یافتگــی نظام ســامت ایــران4 ،
عامــل مهــم بــه صــورت مســتقیم بــر هســته مرکــزی الگــو (عــزم
جــدی حاکمیــت در جهــت توســعه نظــام ســامت کشــور) اثرگــذار
هســتند .ایــن 4عامــل شــامل :تعهــد مدیــران ارشــد نظام ســامت
بــه توســعه ،اخالقمــداری در تصمیمســازی و تصمیمگیــری
نظــام ســامت ،همســویی دولــت و مجلــس شــورای اســامی
در مســیر توســعه نظــام ســامت و همگامــی وزارت خانههــای
مختلــف بــا وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی در مســیر
توســعه نظــام ســامت مــی باشــد .ایــن بــدان معناســت کــه تعهــد
کالمــی و عملــی مدیــران ارشــد حــوزه بهداشــت و درمــان کشــور
بــه توســعه نظــام ســامت میتوانــد در شــکلگیری عــزم جــدی
حاکمیــت در جهــت توســعه نظــام ســامت کشــور نقــش آفریــن
باشــد .عــاوه بــر ایــن ،همــکاری و همافزایــی دولــت و مجلــس
شــورای اســامی کشــور در جهــت توســعه نظــام ســامت ،از هــدر
رفــت منابــع مالــی ،انســانی و زمانــی جلوگیــری خواهــد کــرد و
مطمئن ـ ًا تقویــت کننــده عــزم جــدی حاکمیــت در جهــت توســعه
نظــام ســامت کشــور خواهــد بــود .همچنیــن ،تصمیمســازی و
تصمیمگیریهــای اخالقــی در ســطوح مختلــف مدیریتــی نظــام
ســامت کشــور نیــز یــک عامــل علّــی بســیار مهــم محســوب
میشــود و میتوانــد در شــکلگیری فراینــد توســعه نظــام
ســامت و اجــرای صحیــح راهبــرد هــای ایــن حــوزه بســیار
نقــش آفرینــی نمایــد .نهایت ـ ًا ،همگامــی وزارتخانههــای مختلــف
بــا وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی در مســیر توســعه
نظــام ســامت نیــز میتوانــد وزارتخانــه مذکــور را تقویــت کــرده
و ضمــن برچیــده شــدن موانــع مختلــف ،فرصتهــای زیــادی را
در جهــت بهبــود و تســریع مســیر توســعه نظــام ســامت ایجــاد
نمایــد.
مطالعــه  Guenzi & Pelloniنشــان داد کــه امــروزه ســازمان

جامعــه اســت».
مصاحبــه شــونده  :4عضــو هیــات علمــی رشــته اپیدمیولــوژی بـــا
 42ســـال ســـن 10 ،سـال ســـابقه تدریس در مصاحبــه خــود در
رابطــــه بــــا بهبــود رضایتمنــدی جامعــه بیــان کرد:
«یکــی از اهــداف ســند توســعه پایــدار توجــه بــه بخش ســامت و
رفــاه اجتماعــی اســت اگــر سیســتم ســامت مــا پیشــگیرانه محور
و بــا سیاســت گــزاری میتنــی بــر شــواهد حرکــت کنــد کــه الزمــه
آن حکمرانــی خــوب نظــام ســامت اســت .مــی توانــد بــا صــرف
منابــع کمتــر ،کارایــی بهتــر و اثربخشــی باالتــری را بــه همــراه
داشــته باشــد .بــا ایــن روش اســت کــه رضایــت مــردم افزایــش
یافتــه و ارتقــاء ســامت را شــاهد خواهیــم بــود».
مصاحبه شونده  :3یکی از پزشکان بـــا  39ســـال ســـن 11 ،ســـال
ســـابقه طبابــت و مدیریت در مصاحبــــه خــــود در رابطــــه بــــا
افزایــش رضایتمنــدی جامعــه بیــان کــرد:
«یکــی از اهــداف نظــام ســامت پاســخ بــه نیازهــای مــردم اســت.
مــا بایــد منابــع را و در واقــع تخصیــص منابــع را بــه ســمت خدمات
بــا تقاضــای بیشــتر ببریــم ایــن هــا الزمــه توســعه یافتگــی اســت
و پیــش زمینــه آن تعریــف بســته دقیــق خدمــت پایــه اســت .آن
وقــت اســت کــه بــه نیازهــای جامعــه هــدف خــود پاســخ داده
ایــم».
مصاحبــه شــونده  :1عضــو هیــات علمــی رشــته مدیریــت خدمــات
بهداشتی درمانی بـــا  47ســـال ســـن 20 ،سـال ســـابقه مدیریت و
تدریس در مصاحبــــه خــــود در رابطــــه بــــا رشــد تولید ســرانه
کشــور بیــان کــرد:
«جامعــه ســالم ،پتانســیل تولیــد بیشــتری دارد .رابطــه مثبــت
بیــن ارتقــاء نظــام ســامت و تولیــد ناخالــص ملــی ،اثبــات شــده
میباشــد».
بحث
مطالعــه حاضــر بــا هــدف طراحــی الگــوی توســعه یافتگــی
نظــام ســامت ایــران بــا رویکــرد نظریــه داده بنیــاد انجــام شــد.
یافتههــای پژوهــش الگــوی توســعه یافتگــی در نظــام ســامت
ایــران در  6کــد انتخابی شــامل  -1:شـــرایط علّـــی (تعهــد مدیران
ارشــد نظــام ســامت بــه توســعه ،اخالقمــداری در تصمیمســازی
و تصمیمگیــری نظــام ســامت ،همســویی دولــت و مجلــس
شــورای اســامی در مســیر توســعه نظــام ســامت و همگامــی
وزارت خانههــای مختلــف بــا وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی در مســیر توســعه نظــام ســامت) -2 ،پدیـــده محـــوری
(عــزم جــدی حاکمیــت در جهــت توســعه نظــام ســامت کشــور)،

هایــی موفــق هســتند کــه دارای کارکنــان توانمنــد و متعهــد کــه
تاکیــد بــر مشــتری مــداری و افزایــش بهــره وری داشــته و بطــور
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بخشي ،بين بخشـــي و فرابخشـــي در اجـراي برنامـــه ها و قوانين
نظــام ســامت را پيشـــنهاد مــی نماینــد .کــه یافتــه هــای پژوهش
حاضــر را تاییــد مــی نمایــد ( .)28یافتــه هــای مطالعــات داخلــی و
خارجــی نشــان مــی دهــد کــه توجــه بــه عوامــل علــی اثرگــذار بــر
توســعه یافتگــی نظــام ســامت امــری ضــروری اســت و یافتــه
هــای ایــن مطالعــه بــر الــزام توجــه بــه شــرایط علــی توســعه
یافتگــی نظــام ســامت در ایــران تاکیــد مــی کنــد .و مهــم تــر
اینکــه بــر اســاس اهمیــت شــرایط علــی در توســعه یافتگــی نظــام
ســامت بایــد سیاســتگذاران و مدیــران اجرایــی وزرات بهداشــت
ضمــن توجــه کامــل بــه شــرایط علــی از حاکمیــت مشــارکتی در
جهــت توســعه یافتگــی بهــره گیرنــد.
شناســایی پدیــده محــوری توســعه یافتگــی نظــام ســامت ایــران
را عــزم جــدی حاکمیــت در جهــت توســعه نظــام ســامت کشــور
بعنــوان هســته اصلــی الگــوی مطالعــه شــکل داد و در ایــن
مقولــه مهــم ،مؤلفههایــی همچــون هدفگــذاری ،برنامهریــزی
راهبــردی و برنامهریــزی اجرایــی نظــام جمهــوری اســامی بــرای
توســعه نظــام ســامت کشــور نهادینــه گردیــده اســت .مطالعــه
رضایــی و همــکاران نشــان داد کــه حکمرانــی محــرک موفقیــت
در بســیاری از نظــام هــای ســامت کشــورها بــوده اســت و
ایــن کشــورها بــه پیشــرفت هــای عمــده ای در زمینــه ســامت
دســت یافتــه انــد ( .)2نتایــج مطالعــه ای درچیــن توســط  Yuanو
همــکاران بــا عنــوان نقــش کلیــدی حاکمیــت در تقویــت برنامــه
بیمــه ســامت در مناطــق روســتایی چیــن نشــان داد کــه روش
هــای حاکمیتــی کــه مــی توانــد از پیشــرفت برنامــه هــا حمایــت
کنــد .شــامل اولویتبنــدی توســط دولــت مرکــزی ،توســعه نظــام
ســامت و سیاســت هــای بهداشــتی معیــن در توســعه کلــی ملــی؛
تعهــد قــوی دولــت همــراه بــا یــک نظــام اداری سلســله مراتبــی؛
اهــداف سیاســتی روشــن همــراه بــا توانایــی دولــت محلــی بــرای
اتخــاذ تدابیــر سیاســتی کــه شــرایط محلــی را در نظر بگیــرد (.)29
مطالعــه مصــدق راد و رحیمــی تبــار نشــان داد کــه حاكميــت نظام
ســامت ايــران بـــا چالــش هـــاي متعـــددي مواجــه اســت .بومي
ســازي تجربــه كشــورهاي موفــق در ايـــن زمينــه منجر بــه تقويت
حاكميـــت نظـــام ســـامت كشـــور مــي شــود كــه زمينــه را براي
دســتيابي بــه اهــداف پايـــدار نظـــام ســامت فراهــم مــي كنـــد و
در نهايـت ،منجـر بـه افـزايش اثربخشــي ،كــارايي و بهــره وري
نظــــام ســــامت كشــــور مــي شــود ( .)28یافته هــای مطالعات
داخلــی وخارجــی نشــان مــی دهدکــه عــزم جــدی حاکمیــت در
جهــت توســعه نظــام ســامت ضــروری اســت کــه یافتــه هــای
پژوهــش حاضــر هــم تائیــد مــی کنــد کــه عــزم جــدی حاکمیــت

مرتــب سیســتم هــا و فرایندهــای کاری را بهبــود مــی بخشــند
( .)22نتایــج مطالعــه  De Pietro & Francetiدر خصــوص اجرای
پرونــده الکترونیــک ســامت در کشــور ســوئیس نشــان داد کــه
عــدم انســجام ســازمانی و نهــادی در نظــام ســامت و عــدم توافق
بیــن مدیــران در برخــی مــوارد ،فرآینــد اجــرای پرونــده الکترونیــک
ســامت را بــا کنــدی مواجــه نمــوده اســت کــه بــا یافتــه هــای
پژوهــش حاضــر در یــــک راســــتا مــــی باشــــد ( .)23مطالعــه
 Gisonو همــکاران نشــان داد کــه اگرچــه تصميــم گيرنــدگان
نظــام ســامت بــه طــور فزاينــده اي در اســتفاده از شــواهد بالينــي
و كاربــرد تحليــل هــاي اقتصــادي در تنظيــم اولويــت هــا موفــق
عمــل مــي كننــد ،آن هــا در مــورد اينكــه تصميماتشــان از نظــر
اخالقــي صحيــح مــي باشــد ،اطمينــان چندانــي ندارنــد .در ســال
هــاي اخيــر ،تقاضــا بــراي رويكردهــاي عملــي تنظيــم اولويــت
اخالقــي در نظــام هــاي ســامت ،افزايــش يافتــه اســت؛ مثــ ً
ا
مركــز مشــاوره اعتباربخشــي نظــام ســامت كانــادا ،لحــاظ كــردن
مســائل اخالقــي در تصميمــات تخصيــص منابــع را اجبــاري كــرده
اســت ( .)24مهــدوی و موســوی نــژاد در مطالعــه خــود دریافتنــد
کــه کــه مدیــران مالــی دســتگاه هــای اجرایــی دولتــی در اســتان
فــارس ،کمتــری آشــنایی بــا مفاهیــم علــم اخــاق داشــته و بــرای
حــل معضــات اخالقــی در محیــط کاری خــود بیشــتر از باورهــای
شــخصی پیــروی مــی کننــد کــه بــا یافتــه هــای پژوهــش حاضــر
هــم جهــت نیســت ( .)25در مطالعــه کیانــی و همــکاران نــگاه
کلــی بــه  5دوره برنامــه توســعه گذشــته نشــان مــی دهــد کــه بــا
گذشــت زمــان توجــه سیاســتگذاران عرصــه ســامت از بعــد ارائــه
خدمــت بــه ســمت بعــد حاکمیــت و رهبــری منعطــف شــده اســت.
آنچــه در ایــن میــان حائــز اهمیــت اســت ،مغفــول مانــدن نســبی
ســایر کارکردهــا ،بــه ویــژه نظــام اطالعــات ســامت ،طــی ســال
هــای  1358تــا  1395بــوده اســت .بــه نظرمــی رســد اهمیــت
ایــن کارکــرد بــرای سیاســتگذاران نظــام ســامت ایــران همچنــان
ناشــناخته اســت کــه بــا یافتــه هــای پژوهــش حاضــر هــم جهــت
اســت ( .)26مطالعــه  Matsudaنشــان داد در كشــورهاي توســعه
يافتـــه روشــی بـــراي افـــزايش مشــاركت بين وزارت بهداشـــت و
ســـاير بخــش هـــاي مهـــم كليدي ايجاد شــده اســت .ايــن ارتباط
بــه ويــژه بـــين وزارت بهداشــت و وزارت اقتصــاد بــراي تأميــن
مالــي نظــام ســـامت و ســازمان هــاي بيمــه ســامت اجتماعــي
و خصوصــي وجـــود دارد .بــه عنــوان مثــال ،در ژاپــن ،بيــن وزارت
ســامت ،كار و رفــاه و وزارت اقتصــاد ،همــكاري اثربخشــي در
زمينــه تأميــن منابــع مالــي كافــي بــراي بخــش ســـامت وجـــود
دارد ( .)27مصــدق راد و رحیمــی تبــار توســعه ارتباطــات درون
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راســــتا مــــی باشــــد  .یافتــه هــای مطالعــات داخلــی و خارجــی
نشــان مــی دهدکــه شــرایط زمینــه ای و محیطــی نقــش موثــری
در توســعه بخــش ســامت دارد و یافتــه هــای ایــن مطالعــه در
شناســایی شــرایط زمینــه ای و محیطــی کــه شــامل دغدغهمندی
جامعــه در مــورد ســامت و فرهنــگ وقــف در حوزه نظام ســامت
مــی باشــد ایــن مــورد را تاییــد مــی نمایــد .از طرفــی مشــارکت و
هماهنگــی بیــن بخشــی بــا هــدف ظرفیــت ســازی اجتماعــی و
اســتفاده از تــوان جامعــه در جهــت توســعه بخــش ســامت بــا
رویکــرد مشــارکت مــردم محــور امــری ضــروری اســت.
در الگــوی مفهومــی ایــن مطالعــه یکــی دیگــر از عوامــل موثــر
بــر توســعه یافتگــی شناســایی عوامــل مداخلــه گــر بــه عنــوان
یکــی از عوامــل اصلــی و مهــم توســعه یافتگــی مــورد تاکیــد
قــرار گرفــت کــه شــامل بودجــه ســاالنه نظــام ســامت در
کشــور و قوانیــن باالدســتی در حــوزه نظــام ســامت مــی باشــد
کــه میتواننــد راهبردهــای مــدل را بــه صــورت مســتقیم تحــت
تأثیــر خــود قــرار دهنــد Cleary .و همــکاران در مطالعــه خــود
دریافتنــد کــه بــا توســعه نظــام ســامت ،برنامــه ریــزی هــای
بهتــر ،بهبــود تخصیــص منابــع مــادی ،انســانی و مالی و شناســایی
و حــل مشــکالت ارائــه خدمــات بهبــود مــي يابــد کــه بــا
یافتــه هــای پژوهــش حاضــر هــم جهــت اســت (Hofmann .)33
چالــش هــاي مشــترك نظــام هــاي ســامت در تخصيــص منابع-
را -1 :منابــع مالــي ناكافــي بــراي حمايــت يكســان از تقاضاهــاي
روزافــزون جامعــه؛  -2عــدم نظريــه هــاي قــوي يــا وجــود نظريــه
هــاي متضــاد ميــان افــرادي كــه از لحــاظ سياســي نقــش قــوي
و مؤثــري دارنــد؛  -3محدوديــت هــاي زمانــي ،تحليــل عينــي و
جامــع متغيرهــاي چندگانــه را مشــكل مــي ســازد؛ 4ـ تضادهــاي
چشــمگير منافــع؛ -5عــدم قطعيــت در مــورد پيامدهــاي بالقــوه
و نتايــج ناخواســته؛  -6تضــاد ميــان ارزش هــاي فــردي و
حرفــه اي؛  -7احتمــال اينكــه تصميمــات اثــر منفــي روي امنيــت
شــغلي تصميــم گيرنــدگان داشــته باشــند ،مــی دانــد کــه بــا یافتــه
هــای پژوهــش حاضــر هــم جهــت اســت ( Tatar .)34و همــکاران
مسئوليت پذيري سياســـي نقـش قابـــل مالحظـه اي در اثربخشي
قوانيــن و مقــررات ســامت كشــورها دارد .اقتـــدار دولــت مركــزي
و هماهنگــي و حمايــت مجلــس نماينـــدگان مــردم نقش بســزايي
در پيشــبرد قوانيــن مرتبــط بــا ســـامت دارد .بــه عنــوان مثــال،
وزارت بهداشـــت تركيـــه ســـال هــاي متوالــي بــه دنبــال اجــراي
برنامـــه پزشـك خـــانواده و بيمـه ســالمت اجتمــــاعي بــود .در
ايــــن راســــتا سياســــت هــاي متعددي نوشــته شــد ،وليكــن ،به
خـــوبي اجـــرا نشـــدند .در انتخابــات عمومي ســال  2002ميالدي

در جهــت توســعه نظــام ســامت کشــور بعنــوان هســته اصلــی
الگــو مــد نظــر قــرار گیــرد .بنابرایــن در جهــت تبییــن نقــش پدیده
محــوری در توســعه یافتگــی مــی تــوان گفــت وزرات بهداشــت
بایــد جهــت کاهــش تهدیــد هــا و رفــع نقــاط ضعــف کارکردهــای
نظــام ســامت بــا اســتفاده از نقــاط قــوت و فرصــت هــای موجــود
هدفگــذاری مبتنــی بــر شــواهد را در برنامــه ریــزی مــورد توجــه
قــرار دهــد.
یکــی دیگــر از نتایــج ایــن مطالعــه ،شناســایی شــرایط زمینــه ای
و محیطــی موثــر بــر توســعه یافتگــی نظــام ســامت مــی باشــد
کــه متغیرهــای مهمــی همچــون دغدغهمنــدی جامعــه در مــورد
ســامت و فرهنــگ وقــف در حــوزه نظــام ســامت میتواننــد

در شــکلگیری ایــن راهبردهــا بســیار نقــش آفریــن و ســازنده
باشــند و نبایــد از آن هــا غافــل مانــد .اگــر همــه مــوارد فــوق الذکر
بــه خوبــی شــکل گرفتــه و عمــل نماینــد ،بــر اســاس الگــوی
پیشــنهادی مطالعــه حاضــر میتــوان منتظــر حصــول پیامدهــای
مثبــت توســعه نظــام ســامت از جمله بهبــود کیفیت زندگــی مردم
جامعــه ،بهبــود رضایتمنــدی جامعــه ،و رشــد تولیــد ســرانه کشــور
بــود .بدیــن معنــا کــه در کشــوری بــا نظــام ســامت توســعه یافته،
کیفیــت زندگــی افــراد جامعــه بهبــود خواهــد یافــت و به دنبــال آن
رضایتمنــدی جامعــه از حکومــت ارتقــاء مییابــد .عــاوه بــر آن،
نیــروی انســانی ســالم ،تولیــد ســرانه کشــور را ارتقــاء میدهــد و
منافــع اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی فراوانــی بدنبــال دارد .عرب
زاده و همـــکاران اجرای ســازوکارهای مناســب همچون مشــارکت
در تدویــن اهــداف ســازمانی ،سیســتم بازخــورد عملکــرد و تقویــت
فعالیــت هــای خالقانــه جهــت ارتقــای خالقیــت و توانمندســازی
روانشــناختی مدیــران را بــرای جــذب بیشــتر خیریــن پیشــنهاد می
نماینــد ،کــه بــا یافتــه هــای پژوهــش
حاضرهمســو مــــی باشــــد ( .)30در مطالعــه & Fredriksson
 Tritterکــه در ســال  2017بــا عنــوان اهمیــت نقــش مشــارکت
جامعــه در راســتای ارتقــای ســامت انجــام شــد ,نتایــج نشــان
داد اگــر جامعــه در مســائل مربــوط بــه ســامت مشــارکت نماینــد
ایــن امــر موجــب ارتقــای ســطح ســامت جامعه مــی گــردد (.)31
در مطالعــه دیگــر  De Freitas & Martinبــا عنــوان مشــارکت
منحصــر بــه فــرد در ســامت نشــان داد کــه طــی فراینــد
مشــارکت جامعــه در ســامت فرصــت توزیــع دانــش ســامت در
جامعــه ایجــاد و تبحــر و تســلط در امــور ســامت را موجــب مــی
گــردد .بنابرایــن ،مشــارکت هــای اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از
متغییرهــای ســامت جامعــه و برنامــه هــای توســعه مدنظــر قــرار
مــی گیــرد ( .)32کــه بــا یافتــه هــای پژوهــش حاضــر در یــــک
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کــرده و مســیر توســعه را بهتــر و دقیــق تــر نمایــان ســازد .راهبرد
دوم جــذب ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی در نظــام ســامت
کــه نشــان میدهــد فراینــد توســعه نظــام ســامت نیازمنــد
جــذب ســرمایهگذاریهای کالن اســت .حــال ایــن ســرمایهها
میتوانــد از منابــع داخلــی جــذب شــود و یــا بــا اعتمــاد ســازی
و ایجــاد ثبــات اقتصــادی و سیاســی در کشــور ،میتــوان ایــن
ســرمایههای را از منابــع خارجــی جــذب نمــود .مصــدق راد و
رحیمــی طبــا در مطالعــه خــود دریافتنــد کــه حاكميــت نظــام
ســامت ايــران بـــا چالــش هـــاي متعـــددي مواجه اســت .بومي
ســازي تجربــه كشــورهاي موفــق در ايـــن زمينــه منجــر بــه
تقويــت حاكميـــت نظـــام ســـامت كشـــور مي شــود كــه زمينه
را بــراي دســتيابي بــه اهــداف پايـــدار نظـــام ســامت فراهم مي
كنـــد و در نهايـت ،منجـــر بـه افـزايش اثربخشــــي ،كــارايي و
بهــــره وري نظــــام ســــامت كشــــور مي شود ( .)28مطالعه
 Katuuنشــان داد کــه تقلیــد از سیاســت هــای کشــورهایی کــه
دارای نظــام ســامت موفــق هســتند ،بــدون در نظــر گرفتــن
واقعیــت هــای محلــی ،ممکــن اســت مؤثــر نباشــد ،زیــرا دولــت
تــاش مــی کنــد تــا در مــدت زمــان کوتاهــی از تغییــرات اســتفاده
کنــد کــه بــا یافتــه هــای پژوهــش حاضــر هــم جهــت اســت (.)8
مطالعــه گل خنــدان در مطالعــه خــود دریافــت کــه کشــورهای در
حــال توســعه ضمــن ایجــاد فضــای امــن ،بــاز و آزاد اقتصــادی،
بســترهای الزم را جهــت جــذب ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجی
را بــه منظــور ارتقــای ســطح ســامت و بهداشــت در این کشــورها
فراهــم کننــد کــه بــا یافته های پژوهش در یــــک راســــتا مــــی
باشــــد ( .)38یافتــه هــای مطالعــات داخلــی و خارجــی نشــان
مــی دهدکــه راهبردهــای الگوبــردای از نظامهــای مــدرن
ســامت و تدویــن راهکارهــای جــذب ســرمایهگذاری داخلــی و
خارجــی در نظــام ســامت نقــش بســیار مهمــی در مســیر توســعه
نظــام ســامت دارد کــه نتایــج مطالعــه حاضــر بــر ایــن راهبردهــا
تاکیــد دارد .براســاس نتایــج مطالعــه اگــر چــه اســتفاده از درس
آموختــه هــای ســازمان هــای موفــق و الگــو بــرداری از آن هــا
گامــی رو بــه جلــو در جهــت تقویــت و توســعه یافتگــی نظــام
ســامت اســت امــا بایــد شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی  ،سیاســی
و فرهنگــی ،ظریفیــت نظــام ســامت را مــورد توجــه قــرار داد زیــرا
اجــرای طــرح هــای الگــو بــرداری بــدون توجــه بــه الزامــات و
پیــش نیازهــا منجــر بــه شکســت و اتــاف منابــع بخــش ســامت
مــی شــوند.
یکــی دیگــر از نتایــج ایــن مطالعــه شناســایی پیامدهــای توســعه
یافتگــی نظــام ســامت شــامل بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم

يــك حــزب واحــد بــه قــدرت رســيد كــه تعهــد زيـــادي بـــه
اصـــاحات در زنـــدگي اقتصــادي و اجتماعــي مـــردم از جملـــه
بهداشـــت داشـت .دولت جديـد پيشـــنهادهاي خـود را در بخـش
ســـامت فــوري بــه پارلمــان ارائــه كــرد كــه مــورد تصويــب قرار
گرفــت و زمينــه ســاز اصالحــات ســال  2003ميــادي تركيــه
شــد كـــه منجـــر بـــه يكپارچه ســـازي بيمـــه هاي ســـامت و
انتقـــال بيمارســتان هــاي ســاير وزارتخانــه هــا بــه وزارت
بهداشــت شــد ( .)35مطالعــه اشــتریان و اعتمــادی نشــان داد کــه
تدویــن قوانیــن الــزام آور بــرای تســهیل رونــد اجــرای ســامت
الکترونیــک و طراحــی گفتمــان خــاص در هــر  2ســطح مدیریتــی
و مــردم بــا در نظــر گرفتــن بــازه زمانــی مشــخص بــرای تحقــق
هــدف انطبــاق بــا الزامــات انقــاب چهــارم صنعتــی ضــروری
اســت ( .)36نتایــج پژوهــش انجــام شــده توســط  Yoonدر
ســال  2017در بیمارســتان هــای آمریــکا نشــان داده اســت کــه
حمایــت مالــی و سیاســی در قالــب قوانیــن بــر میــزان پیشــرفت
پرونــده الکترونیــک ســامت موثــر بــوده اســت .حمایــت کامــل
در ســطح ملــی بــرای اجــرای ایــن موضــوع موردنیــاز اســت
کــه بــا یافتــه هــای پژوهــش حاضــر هــم جهــت اســت (.)37
یافتــه هــای مطالعــات داخلــی و خارجــی نشــان مــی دهدکــه
عوامــل مداخلــه گــر بــه ویــژه بودجــه ســاالنه نظــام ســامت در
کشــور ،و قوانیــن باالدســتی در حــوزه نظــام ســامت بــه عنــوان
الزامــات نظــام ســامت نقــش مهمــی در توســعه یافتگــی دارنــد
کــه نتایــج مطالعــه حاضــر ایــن عوامــل را در جهــت توســعه
یافتگــی مهــم برشــمرد .لــذا در جهــت تقویــت نظــام ســامت
و حرکــت بــه ســمت توســعه بخــش ســامت نیازمنــد تقویــت
کارکردهــای نظــام ســامت خصوصــا دو کارکــرد تامیــن مالــی
و تولیــد منابــع اســت کــه مــی توانــد بــا توجــه بــه چالــش هــای
اقتصــادی حــال حاضــر  ،سیســتم را انعطــاف پذیــر تــر و در
نتیجــه مســیر دســتیابی بــه اهــداف را آســان تــر نمایــد.
بــر اســاس یافته هــای این مطالعــه شناســایی راهبردهای توســعه
یافتگــی یکــی از مولفــه هــای مهــم تاثیرگــذار بــر نظــام ســامت
ایــران شــامل اتخــاذ روش هــای الگوبــردای از نظامهــای مــدرن
ســامت و تدویــن راهکارهــای جــذب ســرمایهگذاری داخلــی و
خارجــی در نظــام ســامت مــی باشــد کــه مــی توانــد نتایــج
بســیار مثبتــی در جهــت ارتقــاء شــاخص هــای توســعه یافتگــی
ســامت داشــته باشــد .ایــن بــدان معناســت کــه متغیرهــای
علّــی و مرکــزی الگــوی مطالعــه ،ایــن  2راهبــرد مهــم را تقویــت
خواهنــد کــرد .راهبــرد اول ،الگوبــردای از نظامهــای مــدرن
ســامت کــه میتوانــد از بســیاری از آزمــون و خطاهــا جلوگیــری
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جامعــه ،افزایــش رضایتمنــدی جامعــه و رشــد تولیــد ســرانه
کشــورمی باشــد .نتایــج مطالعــه  Droninaو همــکاران نشــان داد

کــه «ارتقــا ســامتی آحــاد جامعــه» اســت را همــوار مــی نمایــد
امــا آنچــه ســبب اطــاع از کارائــی و اثــر بخشــی فعالیــت هــا در
جهــت توســعه اســت ارزشــیابی و شناســایی ظرفیــت هــا اســت که
بایــد وزارت بهداشــت در هــر برنامــه ای ظرفیــت هــای موجــود،
اهــداف ،راهبردهــا و نتایــج را مــورد بررســی قــرار دهــد.

کــه توســعه نظــام ســامت منجــر بــه افزایــش امیــد بــه زندگــی،
بهبــود ارزش هــا و ارتقــاء ســامت ،كاهــش میــزان مرگ نــوزادان
و كــودكان زیــر  5ســال شــد ( .)39دمــاري در مطالعه اي بــا عنوان
نقشــه راه حــوزه بهداشــت در نظــام ســامت ايــران دســتيابي بــه
اهــداف راهبــردي حــوزه بهداشــت نظــام ســامت را در قالــب
ســه راهبــرد كالن مطــرح نمــود كــه عبارتنــد از :ارتقــاء ســواد
ســامت و توانمندســازي مــردم ،توســعه همــكاري بيــن بخشــي
و سياســت هــاي ســامت محــور و در نهايــت ،توســعه خدمــات
شــبكه مراقبــت هــاي اوليــه ســامت دانســت کــه بــا یافتــه هــای
پژوهــش حاضــر هــم جهــت اســت ( .)40در مطالعــه ای که توســط
 Sibamo & Berhetoبــا هــدف بررســی رضایتمنــدی جامعــه
بــا گســترش و توســعه خدمــات ســامت در مناطــق شــهری
در جنــوب اتیوپــی انجــام شــد نشــان داد کــه توســعه خدمــات
ســامت و برنامــه هــای مرتبــط بــا توســعه در ایــن بخــش ســبب
افزایــش رضایتمنــدی جامعــه شــده اســت کــه بــا یافتــه هــای
پژوهــش حاضــر هــم جهــت اســت ( .)41دشــمنگير و عظيــم زاده
مطالعــه اي در حــوزه اقتصــادي نظــام ســامت انجــام دادنــد و بــه
ايــن نتيجــه رســيدند كــه چارچــوب هــاي تأميــن مالــي ارائه شــده
در طــول زمــان متناســب بــا مقتضيــات و نيازهــاي حــوزه ســامت
مــورد تغييــر و توســعه قــرار گرفتــه اســت .بــه عبــارت ديگــر،
آنهــا يكــي از شــاخص هــاي توســعه يافتگــي در نظــام ســامت
را بــه روز نمــودن چارچــوب هــا تأميــن مالــي عنــوان نمودنــد و
بهــره گيــري درســت از چارچــوب هــاي تأميــن مالــي را موجــب
پاســخگويي بهتــر نظــام هــاي ســامت در ارتبــاط بــا كاركردهــاي
تأميــن مالــي دانســتند کــه بــا یافتــه هــای پژوهــش حاضــر هــم
جهــت اســت ( .)42یافتــه هــای مطالعــات داخلــی و خارجی نشــان
مــی دهدکــه توســعه یافتگــی نظــام ســامت منجــر بــه بهبــود
پیامدهــای ســامتی مــی گــردد کــه نتایــج مطالعــه حاضــر طبــق
مــدل مفهومــی ایــن مهــم را تاییــد مــی نمایــد .لــذا سیاســت
گــذاران نظــام ســامت بایــد کلیــه عوامــل اثرگــذار بــر توســعه
یافتگــی مبتنــی بــر شــواهد را مدنظــر قــرار دهنــد تــا پیامدهــای
ســامتی محقــق گــردد .در نهایــت تقویــت و توســعه کارکردهــای
هــای نظــام ســامت خصوصــا کارکــرد ارائــه کمــی و کیفــی
خدمــات ســامت مســیر تحقــق هــدف نهایــی نظــام ســامت را

نتیجهگیری
نتایــج این مطالعه نشــان داد مؤلفـــه های شـــرایط علـــی شـــامل
 4کـــد محـــوری ،مؤلفـــه های شـــرایط زمینـه ای شـــامل  2کـد
محـــوری ،مؤلفــــه های شــرایط مداخلــه گــــر شــامل  2کــد
محــــوری ،مؤلفــــه هــای پدیــــده محــــوری شــــامل 1کــــد
محــــوری ،مؤلفــــه های راهبردهــا شــــامل  2کــد محـوری و
مؤلفـــه های پیامدهـــا شـــامل  3کـد محـــوری ،مـی باشـــند .لذا
پیشــنهاد مــی گــردد براســاس الگــوی ایــن مطالعــه ،برنامــه
راهبــردی و منســجمی در جهــت توســعه یافتگــی شــامل تدویــن
اهــداف و راهبــرد هــا در راســتای برنامــه هــای توســعه ملــی
چهارســاله کشــور تدویــن گــردد .از جملــه محدودیــت هــاي ایــن
پژوهــش ،عــدم شــرکت برخــی افــراد واجــد شــرایط براي شــرکت
در پژوهــش بــه دالیــل نامعلــوم ،محدودیــت دسترســی بــه تمامــی
صاحــب نظــران و خبــرگان و وجــود پاندمــی کرونــا و فعالیــت
برخــی از کارکنــان نظــام ســامت در کنتــرل ایــن بيمــاري بــوده
اســت.
سپاسگزاری
ایـــن مقالـه مسـتخرج از رســـاله دکتـری احمد عربخانی در رشـته
مدیریــت خدمــات بهداشــتی و درمانی با راهنمایـــی آقـــای دکتـــر
حســین درگاهی ،مصـــوب  1398/02/26دانشـــگاه آزاد اســـامی
واحـــد سمنان می باشـــد کـــه در شـورای پژوهشـــی دانشـگاه بـا
کـــد  IR.IAU.SEMNAN.REC.1398.004تصویـــب گردیـد.
نویسـندگان الزم می داننـد ،مراتـب سـپاس و قدردانـی خــود را از
مشــارکت تمامــی افــرادی کــه در ایــن پژوهــش همــکاری
صمیمانــه داشــــته اند ابــراز نماینــد.
تضاد منافع
نویســندگان مقالــه حاضــر هیــچ گونــه تضــاد منافعــی گــزارش
نکردنــد.
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