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 چكيده

را از روی کيفيرت سرالمت مرردم  ن     حاضر نيز توسعه یافتگی هرر اتتمرا ی   درحال. ها است حق و نياز اساسی تمام انسان ،سالمت :زمينه و هدف

رسان به  های مختلف طبقات اتتما ی و نيز ميزان محافظت از افراد محروم در مقابل  وامل  سيب تتماع، ميزان توزیع  ادالنه سالمت در ميان طيفا

 .کند  سالمت  ن اتتماع قضاوت می

 و کمری )  ميختره  تحقيرق  روش زا اسرت،  پيمایشری  -توصريفی   پرووه   یک ها، داده گرد وری روش و ماهيت براساس که حاضر تحقيق در :كار روش

 پزشریی و سرالمت   حوزه خبرگان و نظران  صاحب با مراتعه به تحقيق، این با مرتبط نظری مبانی و ادبيات پس از ارائه محقق. است شده استفاده( کيفی

و  بنردی  هرا را اواویرت   بيرات تحقيرق،  ن  سراختاری از اد  ضرمن اسرتخراا اازامرات    سرااالت،  و اهداف با متناسب ادبيات تیميل با  نان و مصاحبه و انجام

 بره  نمونه تامعه به مراتعه در نهایت با. است  دانسته مرتع ضروری سالمت نظام به سالمت نظام ساختاری را برای تبدیل اازام نوزده و دهکر گذاری ارزش

 دسرت  بره  وری اسالمی ایران بره نظرام سرالمت مرترع را    تمه نظام سالمت ساختاری تبدیل اازامات و پرداخته ها داده تحليل و تجزیه و فرضيات  زمون

 و خراص  اازامات ساختاری  نوان تحت یافت، اختصاص گذاری ارزش در که باالیی نمره و اهميت به توته با نيز را نیاتی بندی تمع در محقق .است  ورده

 ادامره  بررای  را پيشنهاداتی تهان در پنجاه سال  ینده، در نظام سالمت مرتعيت بر مترتب  ثار و مختلف ابعاد اهميت، به  نایت با و هکرد احصاء نو ورانه

 و تجزیره  و فرضريات   زمون به نمونه تامعه به مراتعه در نهایت با .است هکرد ارائه اترایی و  لمی حوزه دو در  ن اساسی محورهای سازی پياده و تحقيق

 .است  ورده دست به تمهوری اسالمی ایران به نظام سالمت مرتع را تنظام سالم ساختاری تبدیل اازامات و پرداخته ها داده تحليل

هرا، اازامرات    تحليل دادهو و با تجزیه شد ساختاری شناسایی اازام 11و  بندی و مصاحبه با خبرگان، اازامات ساختاری اواویت مقاالت مرور اب :ها يافته

 .نظام سالمت مرتع به دست  مد  نوان ساختاری تغيير نظام سالمت تمهوری اسالمی ایران به

ادامه تحقيق  برایبا  نایت به اهميت، ابعاد مختلف و  ثار مترتب بر مرتعيت نظام سالمت در تهان در پنجاه سال  ینده، پيشنهاداتی را  :گيري نتيجه

 .ه استکردسازی محورهای اساسی  ن در دو حوزه  لمی و اترایی ارائه  و پياده
 

 هوری اسالمی ایرانتماازامات، سالمت،  لم،  :ها كليد واژه

 

 مقدمه

 از موضرو ات مهرم  و توسرعه   پيشرفتای  ساختاری و زمينه ابعاد توته به

راهبرردی   های تحقق  ن از مباحر   و روشبوده ی در حال توسعه ها کشوردر 

اندیشمندان و صراحب  گذاران،  سياستکه مورد توته  است در توامع مختلف

ی پيشرفت و توسعه کشورها، بره    لمی موتود دربارهدر متون . نظران قرار دارد

اهميت و ضرورت توته به  لم و فناوری به  نروان زیرسراخت توسرعه تدکيرد     

 اقتصرادی  و اتتما ی های تفاوت  لل ترین همچنين از مهم. فراوانی شده است

 زیرسراخت  در تفراوت  تروان،  کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را می در

توتره بره  لرم و     یافته توسعه کشورهای در امروزه .ناوری دانستو ف  لم های

 محسرو   بلندمردت  گرذاری  سرمایه یک های کالن، فناوری و اختصاص بودته

 و  لرم  ارتقرای  برا  که دانند نمی توسعه حال در کشورهای برخی از اما. شود می

هرای توسرعه    بخشريده و زیرسراخت   بهبرود  را موقعيتشران  تواننرد  می وریافن

 و  لرم  اهميرت  بره  کشرورها  ایرن  از بعضری  اگرچره . کنندشان را فراهم کشور

 برودن  به  نروان یرک اارزام سراختاری توسرعه  گاهنرد واری ناکرافی         وریافن

 ایجراد  توامرع  ایرن   لمری  توسعه راه در را زیادی موانع  لمی، های زیرساخت

 و توامرع  ایرن  در  لمری  توسعه های زیرساخت و انسانی منابع کمبود. کند می

 فنراوری  و  لم چگونه که ستا  ن نشانگر ها مقواه این در گذاری سرمایه يزانم

 .است شده واقع توتهی بی مورد کشورها این در
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

پووهشگر مرتعيت  لمی،  ضو گروه مدیریت راهبردی دانشگاه و پووهشگاه  اای دفراع   .1
 Danesh2061@gmail.com. ملی و تحقيقات راهبردی
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در تمهوری اسالمی ایران نيز با توته بره پيشرينه درخشران  لمری و     

های فراوان امروز ملت ایران، ترسيم نقشه راه و تبيين  تمدنی کشور و ظرفيت

هردف  ( ااعراای  مدظلره )ای  ای بوده است که امام خامنره  گونه اهداف  لمی به

 تهران  ی لمر  مرترع  بره  کشور را، تبدیل ایران میل روند حرکت  اصلی از

ااعاای، بيانرات در   ای مدظله امام خامنه) اند دانسته و بارها به  ن تدکيد فرموده

مرتعيت نظام سالمت (. 42/1/78دیدار با دانشجویان دانشگاه  لم و صنعت، 

طوری که ما  غازگر حرکت  لمی  خواهد ما را از وابستگی برهاند به ایران می

کننرده   هایی که تسرهيل  ییی از موارد و حوزه. باشندباشيم و دیگران پيرو ما 

شود، تحرول نظرام    به مرتعيت نظام سالمت ایران در دنيا می. ا.ا.دستيابی ا

که کشور بایستی در مسير  هایی رسد از اواين حوزه ه نظر میب. استسالمت 

حوزه سرالمت   کند ن توته تبدیل ایران اسالمی به مرتعيت  لمی دنيا به 

. هرا اسرت   ن سرالمت حرق و نيراز اساسری تمرام انسرا      . استعه  مومی تام

حاضر نيز توسعه یافتگی هر اتتما ی را از روی کيفيت سالمت مردم  درحال

های مختلف طبقرات    ن اتتماع، ميزان توزیع  ادالنه سالمت در ميان طيف

رسران   اتتما ی و نيز ميزان محافظت از افراد محروم در مقابل  وامل  سيب

نظرام سرالمت تمهروری اسرالمی      .کننرد  می ن اتتماع قضاوت  به سالمت

ایران، ااگوی منحصر به فردی از ادغرام خردمات بهداشرتی درمرانی و نظرام      

 بررای . اسرت  موزشی و پووهشی با هدف ارتقای خدمات سالمت بره مرردم   

، سياستهای کالن نظام در به یک نظام سالمت کار مد نظرام سالمت تبدیل

تامع  لمی کشور، نقشه تامع  لمری سرالمت، نقشره     حوزه سالمت، نقشه

در حرال   دیگرری  اقردامات زیراد   و تحول نظام سالمت و برنامه پنجم توسعه

گيری است وای به دايرل وترود روییردهرای متعردد و گراه متنراق         شیل

تبيرين   بررای مناسب و کار مرد   مجمو ه اازاماتمردیریتی، هنروز بره یرک 

 اازامات»در این مقااه که با  نوان اذا  .ایم نرسيده مرتع استقرار نظام سالمت

 مرتع سالمت نظام ایران به اسالمی تمهوری سالمت نظام تبدیل ساختاری

ترا اازامرات سراختاری و     شود  شود، سعی می انجام می«  ینده سال پنجاه در

 بره  ایرران  اسالمی تمهوری سالمت نظام های زیرساختی تبدیل شرط پي 

شناسرایی اازامرات    کره  اسرت  بردیهی . شرود شناسرایی   عمرت سالمت نظام

 سرالمت  نظرام  بره  ایرران  اسرالمی  تمهوری سالمت نظام ساختاری تبدیل

دسرتيابی بره چنرين     .کند  می را تسهيل کالن هدف این تحقق مسير مرتع،

هرا و اازامرات در بخر      شررط  تایگاهی نيازمند شناسایی یک سری پري  

 .اسرت هرا   اترا و تحقق  ن راستایر های حوزه سالمت و تالش د زیرساخت

اساسی که تحقيق حاضر به دنبرال روشرن شردن  ن اسرت،      ئلهبنابراین مس

 سرالمت  نظرام  کره در تبردیل   اسرت سراختاری   شناسایی و تبيين اازامرات 

 ینرده مراثر    سرال  پنجراه  در مرتع سالمت نظام به ایران اسالمی تمهوری

دسرته از   ی و معرفری  ن دغدغه اصلی محقق در این تحقيرق شناسرای  . است

 نظرام  ها تبدیل های ساختاری است که بدون ر ایت  ن شرط اازامات و پي 

 ینرده   سال پنجاه در مرتع سالمت نظام به ایران اسالمی تمهوری سالمت

 .شود  دشوار و چه بسا ناممین می

با بررسی تحقيقاتی که نزدیک به ایرن موضروع انجرام شرده،     

ر پووهشری ویروه و ترامعی در    کرا  تراکنون شرود کره    مشخص می

 ایران اسالمی تمهوری دستيابی ساختاری خصوص مسئله اازامات

نیتره  . اسرت  نشده انجامتهان  در مرتعيت نظام سالمت ایران به

ی، بره  قبلر اشتراک و افتراق این تحقيق با برخی تحقيقات مشرابه  

ترتيب تدکيد بر روی تنبره سراختاری و هردف نهرایی  ن یعنری      

بنابراین با توته به  دم وتود . سالمت ایران است مرتعيت نظام

کار پووهشی مستقل در این زمينه تحقيق حاضر برر  ن اسرت ترا    

تمهوری اسالمی ایران بره   نظام سالمت ساختاری تبدیل اازامات

 .کندنظام سالمت مرتع در پنجاه سال  ینده را شناسایی 

 

 فرضيه تحقيق

 ایران تبدیل نظام سالمت در ساختاری اازامات تبيينرسد  به نظر می

 .دارد تدثير مرتع نظام سالمت به

 

 شناسی متغيرهاي تحقيق مفهوم

 نظام سالمت

ها و موسسات و منابعی است که  نظام سالمت، متشیل از تمام سازمان

باشند و از این  سالمت افراد می یحفظ و ارتقا برایکننده خدمات در  ارائه

توانرد بره    این خدمات می. نام برد 1سالمت توان به  نوان اقدام خدمات می

خردمات   - صورت هرگونه تالشی کره خرواه در مرافبرت سرالمت فرردی     

بخشی انجرام گيررد، تعریرف     های بين بهداشت  مومی و یا از طریق برنامه

 (.12: 4002پارسای، ). شود و هدف اصلی  ن ارتقای سالمت است

 

 مرجع

 اد او » به معنای( ع-ا-ر)ای  ربی است که از ماده  مرتع واژه

 مده است « مفعل»و به وزن ( 1421: 1171معلوف، )بوده  «انصرف

سران، در فرهنر     که دالات بر زمان یا میان وقوع فعل دارد؛ بردین 

. معنری شرده اسرت    «محل رتوع و ترای بازگشرت  »فارسی معين، 

 (. 2111: 1281معين، )

 

 الزامات ساختاري

ن   ميد و دهخدا ذیل مراده  اازامات تمع اازام بوده و در فره

شررط و    نوان شده است و به معنای همراه داشتن، پري  ( ل ز م)

نيرراز تعریررف شررده اسررت و اازامررات سرراختاری، برره معنررای   پرري 

نيازها، شروط و سراختارهای قععراال الزم، اتبراری، ضرروری و      پي 

 (.1284دهخدا، و 1211 د،ي م). استواتب 
 

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  
1. Health action  
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 مبانی نظري
داليل تأكيد برر دسرتيابی بره مرج يرت  ل ری و فنراوري       

 ج هوري اسالمی ايران در جهان
 یهرا  تیر و مز دیر فوا ،ایرران   لمری مرتعيت  لت اهتمام ورزیدن به 

که اابته از هر دو بُعد حرائز   استداخلی و خارتی  ن  هموتود در دو تنب

تهراد   کیر  کرردن ضروری تلقری  برای به تنهایی دام اهميت است و هرک

هرر  »در بعرد داخلری،   . و تزم کردن  زم ملی، کرافی اسرت   ی لم یدائم

یا غيراسالمی ر برای  نیه بتواند هویت؛ استقالل   میکشوری ر ا م از اسال 

خوی  را تحقق بخشد باید قدرت طراحی تغييرات  ن تامعه  یها و  رمان

طبعاال تامعه، به هر ميزانری کره ایرن    . شته باشدرا مبنی بر نگرش خود، دا

کافی برای شود و ضمانت  توانمندی را دارا باشد اتتما ی پویا محسو  می

بهرره باشرد برا     بی ییای، از این توانا بااعیس، به ميزانی که تامعه. بقا دارد

 یزیر ر حرال دیگرران بررای او، برنامره     درایرن . رو خواهد بود هومرا روب هرا

، با   فرسای ، هدر رفرتن امیانرات تامعره    ت،یاین امر درنها کنند و می

باالتر از  ن، . شود تناز ات اتتما ی میتنزل کيفی بخ  های گوناگون و 

ایرن تحرول نيرز    . نيسرت  ریپذ نتیامل یک تامعه تز با تحول  لمی، امیا

 هرای متنروع   و در  رصره  نوبه خود با   تحرول در فنراوری و نرو وری    به

 (.21: 1211 ،حسين زاده)«.شود  ی میمهندسی اتتما

یی که به اقتضای کشورها وهیو بهتمامی کشورها »در بُعد خارتی نيز، 

هستند و متیی  گرا  رمانفرهن  خوی  ر مانند تامعه ایران ر یک تامعۀ 

باشرند، در دنيرای معاصرر     مری  ی چرون وحری  ا تماد قابلبر منابع غنی و 

حرکرت   طررف  نیر ااز قرن بيستم به زیرا هر چه . شوند تهدید می شدت به

سازی و  ثار و تبعات قععی مترتب بر  ن فراگيرر و   تهانی هکنيم، پدید می

در چنرد قررن اخيرر، فرهنر  و تمردن غرر ، ترالش        . شود می تر پررن 

ی پویندگی خوی  داشته است سازوکارهاو پيگيری برای یافتن  روزافزون

الت تدیرد، تجليری یافتره و    ی و محصرو فناورو این تالش، در توايد  لم و 

 ظاهراال معه نوان یک تا با   شده است که کشورهای این حوزه بتوانند به

ایرن بره رُ    . کنند اندام  رضپيشرو، در تدمين رفاه، خدمات و امنيت بشر 

 وهیر و بره )کشيدن کار مدی فرهن  و تمدن غر ، نسبت به سایر توامرع  

و اثرگذار باشد با   نو ی   نافذ به هر ميزانی که بر دیگران( توامع اسالمی

هویرت اسرالمی و    جیتردر  بهی در این توامع خواهد شد و  نان نينش  قب

 نوان  ضوی از ا ضاء  ، خود را بهتیدرنهاکنند و  مستقل خوی  را گم می

اگر توته به  لم  رو نیازا. «.کنند میتامعۀ تهانی قلمداد و قمری از اقمار 

تدی گرفته نشود « يت  لمی و فناوری ایرانمرتع»و اقتدار  لمی و بح  

هرای وحيرانی    هرا و  موختره   ی مبتنی بر اندیشها ارائه قابلو حرف روشن و 

از ااگوهرای   تير تبعخوی ، برای خود و بشریت نداشته باشيم مجبور بره  

ای و ناچرار بره پرذیرش سرلعه      دیگر و یا اقمار گوناگون  لمری و اندیشره  

 ن شرایط، هر دشمن یا حریفی اراده  جهينتدر. دیگران برخود خواهيم شد

کند و در مقابل، ما نيز قردرت چشرمگيری بررای     خود را بر ما تحميل می

مرتعيرت  لمری و فنراوری    پيگيری مسير تحقق .مقاومت نخواهيم داشت

ای  رمرانی، معلرو ،    شرط و زمينه مقدماتی الزم برای ایجاد تامعه ایران

 را فررراهمترردار و امنيررت ملرری   مقترردر و دارای سررعا مناسرربی از اق  

 (.21: 1212، حسين زاده.)کند می

 

 مفهوم نظام سالمت
تعریرف دقيقری از نظرام سرالمت      توان یمشیل م ،در دنيای پيچيده امروز

کره هردف اصرلی  ن     هایی يتتمام فعاا 1وای سازمان تهانی بهداشت .ارائه داد

ارتقرای   .گویرد  یحفظ، ارتقاء و بازگرداندن سالمت اسرت را نظرام سرالمت مر    

قابليرت  . سالمت، هدف اصلی یک نظام سالمت است، اما تنها هدف  ن نيسرت 

دقيقراال  ادالنره    یرا  يابیو ایجاد کمترین تفاوت بين افراد به این دسرت  4دستيابی

این نظام بسيار مهم است و  ن به این معنی است که یک نظام سرالمت   2بودن

 یا گونره  د پاسخ دهد و ایرن نظرام بره   به درستی به  نچه مردم از  ن انتظار دارن

 (.1278داودی، ) .نيازها پاسخ دهد برای هر فرد و بدون قائل شدن تمایز به این

شاید به همين  لت است که سازمان تهانی بهداشت نگررش سرنتی خرود را    

درباره تندرستی فيزییی و روانی افراد تغييرر داده و توتره خرود را بره ارتقرای      

 (.1271انیرانی،  باقری) .مت مععوف داشته استسال یها  ملیرد نظام

 

 نظام سالمتكلی ساختار 

تدمين سالمت، افزای  رضایت و ایجراد   باهدف 2ساختار نظام سالمت

 :از اند  بارت طور  مده به داات اتزای مختلفی دارد که 

کره خردمات تشخيصری و درمرانی را در      2نظام ارائه خدمات سالمت .1

 (.1211تنتی، ) .کند میائه سعا افراد و بيماران ار

 دهد یمارائه  ها يتتمعکه خدمات خود را در سعا  1بهداشت  مومی .4

 .کندرا در سعا تامعه پيشگيری و کنترل  ها يماریب کند یمو سعی 

برر  که تخصيص و تدمين منرابع مراای را    8نظام ماای خدمات سالمت .2

 . ید یم حسا  بهکنترل نظام سالمت  یها اهرمدارد و ییی از   هده

که وظيفه تربيرت نيروهرای مراهر و     7نظام  موزش و پووه  پزشیی .2

 .نظام سالمت را به  هده دارد يازموردنتوايد دان  

 تردا، واری   ظاهر بهکه نظام سالمت از دو بخ    ید یم باالبراز موارد 

 .شود میکامالال وابسته به هم تشیيل 

 نظام  مومی سالمت تامعه( ااف

 تنظام مراقبت سالم(  
 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. WHO   

2. goodness  

3. fairness 

4. Structure of health system 

5. The health Care Delivery System 

6. The Public Health System 

7. The Health Care Financing System 

8. Medical Research and Training 
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 متنظام   ومی سال

از  یرافتگی  توسرعه  هرای  یرساختز تمامینظام  مومی سالمت شامل 

توايد ناخااص ملی، توزیع در مرد، اشرتغال، شررایط    )قبيل نظام اقتصادی 

، نظرام  (ونقرل  حملارتباطی و  یها راهمحيط کار، مسین، تغذیه، پوشاک، 

اتتمرا ی و   هرای  یهسرمااحترام به  قاید و افیار متنوع تامعه، )اتتما ی 

سازنده تمعی، سرالمت اخالقری و تررم و     یها برنامهزان مشارکت در مي

، ظرفيت و قدرت انتخا  شان یزندگتنایت، ميزان کنترل مردم بر شرایط 

سرالمت ملرل شررکت در     یدکننرده تهدرفتراری حمایرت یرا     هرای  ینهگز

کره سربک   . . .ورزشی، اتتنا  از مصرف مواد مخدر و اایل و  های يتفعاا

 هرای  ی زاداحتررام بره   )، نظرام سياسری   (دهد یمتشیيل زندگی مردم را 

 یهرا  سرازمان مشروع فرردی و حقروق شرهروندی، حمایرت و پشرتيبانی      

تمعی و معبو ات، سالمت  یها رسانه، تنوع و تیلر نهاد مردمغيردواتی یا 

، ورسروم   دا ميزان  مروزش و سرواد،   )و نظام فرهنگی و  موزشی ( اداری

در  ها  ناز  کدام يچه یباالتقرکه  شود یم( نوادیقومی و  یها ارزش قاید و 

واری  .کنترل مستقيم وزارت بهداشت، درمان و  موزش پزشیی قرار ندارد 

این وزارت بنا به مسئوايت اصلی و توايت نظرام سرالمت در مرواردی کره     

، بایرد از  کنرد برای تدمين، حفظ و ارتقای سالمت تامعه ضرورتی ایجرا   

 (.1271داودی، ) .کندمداخله  و بعضاال نظر مالا مسير رهبری فرابخشی، 

 

 نظام مراقبت سالمت

 یهرا  مراقبرت نظرام    نروان  بره نظام مراقبت سالمت که گراهی از  ن  

، منابع و افراد ها تشیلماسسات،  تمامیشامل  برند یمپزشیی یا طبی نام 

دارویری و   یهرا  شررکت ،  ها يمارستانب لوم پزشیی،  یها دانشگاهاز قبيل 

و  پزشریان  دنردان پزشیان،  یها معبات پزشیی، مراکز تحقيقاتی، تجهيز

کره در   شود یمو سایر مراکز تشخيصی  ها یواوژیراد، ها یشگاه زماماماها، 

مسرتقيم یرا    صرورت  بهسالمت  یها مراقبتتوايد، توزیع و ارائه خدمات و 

ارتقای سعا سرالمت فرردی و تمعری، پيشرگيری و      باهدفغيرمستقيم 

اما نق  این  .دخاات دارند  ها يتمعلواو تلوگيری از  ها ماریيبکاه  بار 

کردن  مر افراد تامعه و تردمين، حفرظ و    تر یطوالندو نظام فوق در بقا و 

بررين  سراال چقرردر اسرتر بررای پاسرخ برره ایرن      هرا   نارتقرای سرالمت   

 دهد یمشواهد موتود نشان .وتود دارد  نظر اختالفهمواره  نظران صاحب

کره از  ن سراخته    هایی یرساختز مومی سالمت تامعه و که نق  نظام 

در حفظ و ارتقاء سالمت بسيار بيشتر و به زبران   گيرد یمو شیل  شود یم

درصرد اسرت و نظرام مراقبرت سرالمت برا همره         80ترا   75 ددی حدود 

درصد برای تردمين، حفرظ و    25تا  20در حدود  تواند یمکارکردهای خود 

 (.1212فردوسی و رحمانی، ) .ماثر باشدارتقای سالمت افراد تامعه 

 

 ساختار مديريت نظام سالمت

نظام سالمت هر کشرور دارای سراختاری اسرت کره بخشری از مردیریت       

از فراینرد    مهرم    نروان بخشری بسريار    بایرد بره   حراکم بر این نظام است و مری 

در معااعه سراختار مردیریت    .مدیریت نظام سالمت موردتوته دقيق قرار گيرد

و تمرکررز در کررانون تررروته   ظررام  ررواملی ملررل پيچيدگی،رسررميت، هررر ن

  منظرور تحليرل   بره   در این پووه  (.81: 1271رابينز، ) .انردیشمندان قرار دارد

بررای احصراء اازامرات سراختاری تبردیل نظرام        ساختار مدیریت نظام سالمت

 :، موارد زیر در اواویت توته قرارگرفته استسالمت مرتع نظام بهسالمت 

 ا تبرارات  (ت و  دم تمرکز  تمرکز (پ رسميت (  ار سازمانیکرد (افا

 ها استراتوی (ا ریزی و برنامه گذاری ياستس يسممیان (ث

مدیریت نظام سرالمت معرر      ساختار  در  اهرم مواردی که برنابراین،

 :شود شر  داده می يلتفص بهاست در زیر 

مانی نظام سالمت،ترکيب ار سازکرد  قسمت  در این  :ار سازمانیكرد (الف

و   اخرررتيار  سررازد و در نشرران دادن رسرررمی سرررازمان را مررنعیس مرری 

 .های ارتباطی نيز مفيد است ها و کانال ،فعاايت مرسئوايت

کشريده    ميزان رسميت در نظرام سرالمت کشرور بره تصرویر      :رس يت (ب

قردرت و کنترل،چگرونگی    يسرم منظور از رسرميت چگرونگی میان   .شود می

در زمينره    موتود  تدوین مقررات و نروع مرقررات  ردمات و وضعيتپایر  خ

های سالمت و هماهنگی بين اتزای مختلرف نظرام و سرایر  رواملی      فعاايت

 (.1271باقری انیرانی، ) .کند است که درته و ميزان رسميت را بيان می

ر این بخ  به بيان نق  دوات و نق  مرردم  د :ت ركز ت ركز و  دم(پ

هرچره نقر  دوارت     کره  ینحرو  بهخدمات سالمت مرربوط اسرت، ارائه  در

نرظام از ترمرکز باالتری بررخوردار . تر باشد رن  تر و نق  مردم کم  پررن

است و بااعیس هرچه دوات در امر ارائه خدمات تفوی  اختيار بيشتری به 

 .است  برخوردار  تمرکز بيشتری سيستم از  دم باشد،  ورده  مل

ميررزان وترروه  نظررور از ا تبررارات در ایررن قسررمت، م :ا رررتبارات (ت

سهم مردم و دوات در  ینجااکره در  استبه بخ  سرالمت  یافته اختصاص

انرواع   توسرط بيمراران،    مسرتقيم   هرای  ميزان ماايات تدمين این ا تبارات،

هرای   برريمه و صرندوق   های  کننده پول ملل شررکت  وری ماسسات تمع

 .قرار گيرد ااعهموردمعباید  بيمه اتتما ی 

در ایرن قرسمت،سرراختار    :ريزي گذاري و برنامه مكانيزم سياست (ث

از ایرن    هرکردام   و وظرایف   هرای سرالمت،رفاه اتتمرا ی    ترعيين سياسرت 

 .گيرد  قرار  تحليل  باید مورد های می بخ 

هرای تحقرق اهرداف اسرت کره       ها،راه مرنظور از استراتوی :استراتژي (ج

 (.1271باقری انیرانی، ) .شود میشد هر نظام تردوین مدیران ار يلهوس به

 

 نظام سالمت در ج هوري اسالمی ايران يريگ نحوه شكل
نظرام سرالمت در    يریگ شیلدر کتا  تامع بهداشت  مومی، نحوه 

 :تمهوری اسالمی ایران به شر  زیر  مده است

بررای   4000وقتی در کنفرانس  اما تا تندرستی برای همه ترا سرال   

اتتما ی، اقتصادی و سياسی سالمت، برين   های یبرابرشدن برنامه  موفق
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راه دستيابی سرالمت    نوان بهکشورها معر  شد، مراقبت اوايه بهداشتی 

بقيره کشرورهای دنيرا برا شرناخت      ل ایران هرم ملر  . برای همه  نوان شد

 یهررا تجربررهاز مشرریالت و تنگناهررای نظررام ارائرره خرردمات  یا مجمو رره

ی سياسی خاص پرس از انقرال  بررای اتررای نظریرات      فضا - اامللی ينب

گرای  و  ملیردهای تدید، شرایط الزمی را برای یک تهر  اصرالحی   

بزرگ در شیل و محتوای ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و نظام سرالمت  

یرک نظرام اصروای و     يرری گ شریل این مسئله با ر    .کرددر ایران فراهم 

 ينری و   صورت بهبهداشتی و درمانی دواتی برای ارائه خدمات  شده یفتعر

خيریه قدیمی و سنتی شد و با ر    - در کنار نظام ارائه خدمات خصوصی

 یهرا  مراقبرت در این نظرام   .دشتحوالت تدی در وضعيت سالمت کشور 

 یهرا  سالدر . است شده یفتعر یا شبیه یهما درون  نوان بهاوايه بهداشتی 

امرا   ؛تر در محيط روسرتا برود  نخست، تمرکز برنامه و گسترش منابع، بيش

بعد به دايل مهاترت روسرتایيان بره منراطق شرهری خصوصراال       یها سال

نظام سالمت، ایرن خردمات را بره شرهرها نيرز       یزانر برنامهحاشيه شهرها 

 (.1212 لمداری، . )توسعه دادند

 

1سالمتمراقبت نظام ساختاري كاركردهاي 
 

ار شیل کلری  در چه مراقبت سالمت نظام ساختاری کارکردهای

ارائره  ( پ 2تردمين منرابع مراای   (   4توايرت (ااف :شر  استاین به 

 2توايد منابع( ت 2خدمات

 

 

 الگوي سازمان جهانی بهداشت براي نظام سالمت -1ار کرد

 

 توليت نظام سالمت

توايررت برره معنرری تعيررين و تقویررت قوا ررد اترایرری و ارائرره   

ایرن بخر  و    نران ی فر و راهبردها برای تمامی نق  ها يریگ برای

پذیرش مسئوايت کالن و پاسخگویی در باالترین سعا اسرت کره   

وزارت بهداشت، درمان و  موزش پزشیی به نيابت از دوارت ایرن   

بنابراین توايت کرارکردی اسرت کره    . وظيفه مهم را بر  هده دارد

 گرذاری  ياسرت در ایرن قسرمت س  . دهرد  ینظام سالمت هویت م به

و برر   ی ور شده، اطال رات تمرع   مشخص ها یتصورت گرفته، اواو

با ا مال حاکميت، کنترل صورت . شود یم گيری يممبنای  ن تصم

استانداردها تدوین و در راسرتای پرای  و ارزشريابی از    . گيرد یم

بره  برارتی توايرت    . شود میابزارهای تشویقی و تنبيهی استفاده 

و ا مرال حاکميرت    گرذاری  ياسرت خود دو کارکرد فر ی شامل س

 (.1278طریقت منفرد، ) .دارد( بخشی و رهبری بين بخشیدرون )

 

 حاك يت( الف

تنظيم استانداردها، پای  و ارزشيابی  ملیرد در چارچو  استانداردها 

و استفاده از ابزار تشرویق و تنبيره براسراس نتيجره پرای  و ارزشريابی را       

است که به  ییسازوکارها تمامیبنابراین حاکميت شامل . حاکميت گویند

تررا  مليررات در محرريط سيسررتم هماهنرر  و همسررو بررا  گيررریم یمررار کر 

حاکميرت نظرام سرالمت بره دو شریل      . تدوین شرده باشرد   های ياستس

در رهبرری  . شرود  میا مال  8بخشی و رهبری برون 1بخشی حاکميت درون

 منظور بهدیگر حاضر در نظام  مومی سالمت  یها گروهبخشی بر روی  برون

در رهبرری  . شرود  یمر اثرگرذاری   شرده  يرين تعرسيدن به اهداف از پري   

صورت گرفته و با انجام کرار مشرترک،    7نفعان باید تحليل ذی یبخش ن برو

تا با تلب رضایت و حمایت  شوداز طریق بح  و تعامل، حل  1تضاد منافع

 (.1212فردوسی و رحمانی، ) .،  مليات بين بخشی بهبود یابدها  ن

 

 تحاك يت و ا  ال قوانين و مقررا( ب

 يرگذاریتدث منظور بهبه قوانين پاداش و تنبيه و قوای قهریه که دوات از  ن 

، قروانين و  کند یماصال  رفتار استفاده  برایروی افراد و نهادهای مختلف 

اگر در نظام سالمت قوانين و مقررات وتود نداشته باشد . گویند 10مقررات

. اهد شرد زیادی خونظام سالمت خصوصاال بخ  خصوصی دچار مشیالت 

، هرا   ژانرس بنابراین تدوین قوانين و مقررات برای کنترل بخ  خصوصی، 

تنظريم   منظرور  به، ماسسات دواتی و افراد (NGOs)غيردواتی  یها سازمان

و دستيابی بره   11بازار های یینارساوضعيت و توسعه بازار سالمت، تصحيا 

نظرام   سند تحول) .اهداف غيرتجاری مانند سالمت و  داات ضروری است

 (.1210سالمت تمهوری اسالمی ایران، 
 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Function theHealth System   

2. Stewardship 

3. Financing 

4. Services provision 

5. Resource Generation 

6. Intra- sectoral Governance 

7. Intersectoral Leadership 

8. Analysis of Stakeholders 

9. Conflict of Negotiation 

10. Rules & Regulation 

11. Market Failure 
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 تأمين و تخصيص مالی

سالمت به دالیرل مختلفری در دنيرا رو بره افرزای  اسرت        های ینههز

 1118درصرد در سرال    1درصرد   2سرهم بخر  سرالمت از     که یطور به

توايرد    (GDP)8بره   1127در سرال   /اسرت و ایرن  ردد در     یافته ی افزا

درصرد هرم    12 مرییرا بره    ازتملهناخااص داخلی و در برخی از کشورها 

و کنتررل   هرا  ینره هز يختهگسر  اجرام اما به دايل فر ینردهای  . رسيده است

افرزای    مروازات  بهناکار مد تدمين ماای، رتبه سالمت کشورها هماهن  و 

همرين  لرت ییری از    بره  . این بخ ، ارتقا نيافته اسرت  های ینههزميزان 

های کار مدی نظام سالمت در هر کشور، چگونگی تردمين   ماافه ینتر مهم

 اقتصراد  نظرران  صراحب . در بخ  سالمت است گذاری یهسرمامنابع برای 

سالمت معتقدند که استفاده از سازوکارهای تدمين ماای تجميعی، ییری از  

م بيمرار  زمرانی کره مررد    درگذشرته . کار مد در این  رصه است یها روش

و سياست  مرومی در   کردند یم، مستقيماال به درمانگران مراتعه شدند یم

سروگندنامه  »برا انقرال  صرنعتی     زمان هم. بخ  سالمت، حفاظت از بود

 لمری   وبيماران در مقابل افراد سودتو از طریق تقویت اخالقيات  «بقراط

و شدن نگرش به موضوع سالمت، درک مفاهيم مربوط به  لت، پيشگيری 

دامنه سالمت دیگرر در انحصرار درمرانگران    . توسعه یافت ها يماریبدرمان 

، نهادهرای تخصصری   گذاران ياستسسنتی نبود، بلیه سایر بازیگران مانند 

ا م از مراکز )خدمات  کنندگان ارائهمقررات و  کنندگان ینتدوتدمين منابع، 

ی از و بسرريار( و مراکررز تشخيصرری هررا ينيررککل، هررا يمارسررتانبدرمررانی، 

ویوه مانند پزشیان، پرستاران، داروسازان و پيراپزشیان وارد  کنندگان فراهم

امروزه موضوع تدمين ماای سالمت به چنردین بخر  و    .این  رصه شدند

. است شده يمتقسخاص خود  های یتمحدودو  ها یتاواوفعاايت با اهداف، 

 ن شامل  های يتفعااو  گرفته ناماین مجمو ه، بخ  تدمين ماای تجميعی 

منابع و تجميرع منرابع اسرت کره در سيسرتم ارائره خردمات         ی ور تمع

منابع، روندی شفاف داشته و  ی ور تمع، بخ  گيرد یمقرار  مورداستفاده

شرامل ماايرات،  روارض،    )متفاوت  مومی و خصوصی  های يوهشاز طریق 

ر بخ  تجميع منابع و مشرارکت د . شود یمفراهم . . . ( هدایا، وام، بيمه و

بين فقير و غنی،  ها يماریبهزینه  شود یمموتب ( ریسک)مخاطره پذیری 

تدمين و تخصريص   .ساام و بيمار، توان و پير و شاغل و بيیار تقسيم شود

 -1: از انررد  بررارتمرراای در نظررام سررالمت سرره کررارکرد فر رری دارد کرره 

 (.1272، نصراهلل پور) .خرید خدمات -2 انباشت منابع( تدمين)در مدزایی 

 

 درآمدزايی (الف

فر یندی است که طی  ن نظام مراقبت سالمت پول را از منابع  مومی 

کره بایرد خردمت ارائره      و به افرادی گيرد یدوات، شهروندان و سایر منابع م

در مدزایی نظام مراقبرت سرالمت در کشرورهای     های يوهش. رساند یم کنند

 هرای  يمره می، بمختلف متفاوت است وای چهار شیل غااب  ن ماايات  مرو 

پرداخت مستقيم از تيرب   و اختياری خصوصی های يمهب، اتتما ی اتباری

از در مرد خرود را از    یا نظام مراقبت سالمت انگلستان درصد  مده. هستند

فرانسه قسمت ا ظم در مد خرود را از  . کند یطریق ماايات  مومی دریافت م

ننرد  مرییرا   و کشروری ما  کنرد  یتدمين اتتما ی کسرب مر   های يمهطریق ب

واری   کند یتدمين م خصوصی های يمهقسمت ا ظم در مد خود را از طریق ب

کشورهای فقير قسمت  مده در مرد را طریرق پرداخرت مسرتقيم از تيرب      

درصد کشورهای فقيرر یعنری کشرورهایی برا      10در . کنند یمردم دریافت م

از  درصرد در مرد   20دالر سرانه ناخااص ملی، بي  از  1000در مد کمتر از 

در کشرورهای   کره  یدرحراا . شود یطریق پرداخت مستقيم از تيب تدمين م

در ایران نيز ییی از مشیالت اساسری ایرن اسرت    . بر یس است یافته توسعه

سالمت پرداخت مستقيم از تيرب   های ینهدرصد هز 10که اخيراال نزدیک به 

 داات در سالمت تا حردودی مخردوش شرده     دهد یمردم است که نشان م

 (.1212فردوسی و رحمانی، ) .است

 

 نباشت منابعا( ب

تجميع در مدها در یک صندوق نظير خزانه، صندوق تدمين اتتمرا ی یرا   

در انباشرت هرم   . صندوق بيمه خصوصی را انباشت یا تجميرع ریسرک گوینرد   

ارذا  (. همه افراد ساام و بيمرار ) کنند یاغنيا و هم فقرا پول خود را در  ن واریز م

بره دايرل نبرود قععيرت در     . گيرد یصورت م یخوب قير در  ن بهیارانه غنی به ف

بازار بهداشت و درمان، پرداختن به مقواه مخاطره پذیری و چگرونگی تجميرع   

طورمعمول، چهار نوع رهيافت برای انباشت منابع یا تجميرع   به.  ن اهميت دارد

 دم تجميع ریسک، تجميع ریسک واحد، تجميرع ریسرک   : ریسک وتود دارد

 (.1278وهمیاران،  نصراهلل پور) .نده و تجميع ریسک ادغام یافتهپراک

 

 خريد خدمت( پ

 یهرا  خرید خدمت سازوکاری است که از  ن طریق، پوای که در صرندوق 

دو . شرود  یدهنده خدمت داده م تمع شده، از صندوق، خارا و به ارائه ای يمهب

ت کره در  خرید خدمت انفعراای روشری اسر    -1. نوع خرید خدمت وتود دارد

در این نوع خرید خدمت، دفترچه درمانی افرراد دارنرده   . مملیت ما وتود دارد

بيمه نق  چک سفيد را داشته و پزشک هر خدمت و هر دارویی را کره دار    

شرده   این خدمت ممین است درست و یا غلط ارائه. نویسد یدر  ن م خواهد یم

بایرد نسربت    گر يمهزمان ب، ساگر يمهها به سازمان ب باشد که پس از ارسال برگه

خریرد خردمت راهبرردی،     -4. کنرد  مده اقردام    مل به های ینهبه پرداخت هز

دنبرال   کنند یکننده سعی م پرداخت های يستمروش دیگری است که در  ن س

. خدماتی بگردند که در صورت پرداخت، سالمت تامعه را بره حرداکلر برسراند   

ت یا خدماتی را، از چره کرس   که چه خدم شود یدر این خرید خدمت ساال م

 (.1212فردوسی و رحمانی، )یا سازمانی و چگونه باید بخریمر

 

 تاارائه خدم

  نوان ییی از کارکردهای اصلی نظرام سرالمت، نيازمنرد     ارائه خدمت به
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 (1931ايزد بخش، )تلف نظام سالمت ت امل ساختاري اجزاي مخ -4ار کرد

 
ا داشرتن تعرداد کرافی پزشریان و     هوشمندانه است تا ب یزیر برنامه

کنندگان خدمت، خدمات مناسب را در زمان متناسب بره   سایر ارائه

ن ایر ميزان ماثر بودن خدمات سالمت وابسته به  .کندتمعيت ارائه 

و چگونرره ایررن خرردمات  شرروند یاسررت کرره چرره خرردماتی ارائرره مرر

در یک نظام معلو  و کار مد سالمت، منرابع  . اند شده یده سازمان

ملی و محلی  های یتد برای مداخالتی صرف شوند که معابق اواوبای

ن نظام سالمت قرارگرفته ايد متخصصدیها مورد ت بوده و اثربخشی  ن

خردمات و   بنردی  یرت منرابع محدودنرد، اواو   کره  یرن به دايل ا. باشد

ارتباطات  .خواهد بود شده یرفته ن امری ضروری و پذ بندی يهسهم

کننده خدمات، ازنظرر سراختار بسريار مهرم      ارائه یها مابين سازمان

ها تا  ساال محوری در این رابعه  بارت است از اینیه سازمان. است

پيچيده  یها ها چگونه شبیه چه حد از همدیگر تدا هستند و یا  ن

سرعا دوم و   خدمات به سرعا اول،  یبند سعا)در سعو  مختلف 

 ییهررا یهر سرراختار چنررين شرربدهنررد یرا تشرریيل مرر( سررعا سرروم

ها یا دسترسی  چگونگی دسترسی مستقيم مردم به  ن کننده يينتع

کننرده خردمت  مرل      نوان اواين خط ارائه به سعوحی است که به

این امر دربرگيرنده چگونگی ارتاع متقاطع مابين مرزهای . کنند یم

دواتی و خصوصری   یها تدایی شبیه یدواتی و خصوصی یا چگونگ

مختلرف   یهرا  چگرونگی ترکيرب مهرارت    در سعا بااينی نيز. است

هرا   پزشک، پرستار، ماما و کارکنان بهداشت تامعه، در  ملیررد  ن 

نظام سالمت بایستی مداخالت اثربخ  .تدثير بسزایی خواهد داشت 

نبرود یرا   . برردار قررار دهرد    را در دسترس تمعيت بهره یدخر و قابل

انی کره از  کمبود دارو و تجهيزات و یا  دم مهارت کافی نيروی انس

 هرای  یی، بره نارسرا  شود یناشی م گذاری یهضعف در  موزش و سرما

 نچره در نظرام سرالمت بایرد      .شود می مده در نظام سالمت منجر 

قرار گيرد، این است که ارائه خدمات باید معرابق نيراز    يدمورد تدک

 يازهرای ن. افراد تامعه باشد نه بر اساس تمایرل و درخواسرت افرراد   

تا تحرت تردثير    ها را در همه ضر، فضای ارائه مراقبتکاذ  و بعضاال م

 (.1271باقری انیرانی، ) .دهد یقرار م

 

 توليد منابع

 :توليد منابع شامل

یری از  ی... و یفنراور توايد منابع انسانی، فيزییی، اطال راتی، دانشری،   

 :که شامل دو بخ  است. کارکردهای اصلی نظام مراقبت سالمت است

دمات سرالمت شرامل سررمایه اتتمرا ی     دهنرده خر   توايد ارائه .1

کاری که در یک تمع معنی پيدا  حاکم بر تعامالت یها ارزش)

و سرمایه انسانی سالمت ملل نيروی انسانی کره دارای  ( کند یم

ییی . کند یدان  و مهارت الزم باشد و در یک فرد معنی پيدا م

دهنردگان   از وظایف مهم نظرام  مروزش پزشریی تربيرت ارائره     

مت است که ایرن افرراد موترب ارتقرای سرالمت و      خدمات سال

که توسرعه اقتصرادی و رفراه را بره      شوند یایجاد تامعه ساام م

 (.1211تنتی، ) .دنبال دارد
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 (.1931ايزدبخش، )ميزان دستاوردهاي سالمت در كشورهاي مختلف  -2ار کرد
 

 :نظام سالمت توايد سه نوع نو وری شامل: پزشیی های یگسترش نو ور .4

 ،(پووه  گران پایه)مایه انسانی نو ور سر .1

پووهشگرانی که با انجرام کارهرای مشرترک،    )سرمایه اتتما ی نو ور  .4

 ،(کنند یملبت و سازنده را بر تعامالت اتتما ی حاکم م یها ارزش

انسرانی و   یهکه با   ایجاد ارتباط بين سرما)سرمایه ساختاری نو ور  .2

 (.1212وسی و رحمانی، فرد) .را بر  هده دارد( شود یاتتما ی م

 

 سالمت در كشورهاي مختلف يتفاوت در دستاوردها

برای ارتقای سالمت تامعه باید یک نظرام سرالمت بره ارائره خردمات      

همچنين بررای ارائره خردمات سرالمت بره منرابع مراای و        . سالمت بپردازد

 یهرا  تفاوت توان یبا تحليل هرکدام از این موارد م رو یننياز است ازا يرماایغ

در یرک  . کردمختلف ازاحاظ سعا دستيابی به هرکدام را بررسی  یکشورها

معرروف کشرورهای تهران را ازنظرر مخرارا نظرام سرالمت و         یبنرد  طبقه

ایرن  . انرد  کررده  یبنرد  طبقره ( تحت  نروان اميرد بره زنردگی    )دستاورد  ن 

 .شده است ار اوانس نمای  دادهکرداری تحت  نوان کرددر  یبند طبقه

بررای سرالمت بهترر بایرد پرول       اوالال کره  دیر   یبرم ارکرداین از 

سرالمت  از حرد اسرتاندارد    ترر  اضافهخرا  االيثانکرد و بيشتری خرا 

کرارایی منرابع در همره کشرورهای      چراکه .کند یمکمتری  اید ما 

شيلی با مخرارا بسريار کمترر از امرییرا     ملال  طور به. ییسان نيست

 .توانسته به سعا دستاوردهای  ن کشور برسد

 

 روش شناسیفرآيند

ع هردف،  پووه  حاضر از احاظ طر  تحقيق  ینده نگرر، از نظرر نرو   

هرا، یرک    ماهيرت و روش گررد وری داده  کاربردی و نتيجه گرا و از احاظ 

ترکيبری از   صرورت  در این پووه  بره . استپيمایشی  - پووه  توصيفی

. شده است ميدانی استفاده یها و نيز روش یا کتابخانه اتمعااع یها روش

 اتاثب ای و برای قسمت  کتابخانهبرای قسمت ادبيات تحقيق از معااعات 

 

 

 محاسبه حجم ن ونه از طريق فرمول كوكرانر  1شیل 

 

هرای ميردانی    ه از روششرد فرضيه هرا کره از ادبيرات تحقيرق اسرتخراا      

 ی اا رانیحاضر را مد قيتحق یتامعه  مار. است شده استفاده( پرسشنامه)

 یگرذار  اسرت يکه برر س  یوزارت بهداشت، درمان و  موزش پزشی یانيو م

برترر   یهرا  دانشرگاه  ی لم  تئيراف داشته و  ضو هاش نظام سالمتکالن 

کامل دارند،  یی شناو بيمارستانی  یدانشگاه یهستند و با فضا زيکشور ن

 قیر که از طر استنفر  24تعداد  قيتحق نیحجم نمونه ا. دهند یم ليتشی

 .است هشدفرمول کوکران محاسبه 

 

 نحوه طراحی پرسشنامه

ای  نامره  پرس  تحقيق  و سااالت  در چارچو  اهداف  پووه ،  در این

های روایی و ا تبار  ن، مورد استفاده قرار  و پس از اطمينان از مالک  تهيه

و چارچو   یشده در مبان ديتوا اتينامه از ادب ساخت پرس  برای .گرفت 

انجام شده برا خبرگران و صراحب     یها مصاحبهو همچنين  قيتحق ینظر

 یاساس اقردام بره طراحر   این بر  .استفاده شدموضوع نظام سالمت  نظران

  سااالت .نق   وامل ساختاری مختلف را بپرسدشد که بتواند  ییها گزاره

که پاسخگو بتوانرد پاسرخ خرود را از     شداین پرسشنامه به صورتی تدوین 

. کنرد انتخا  ( کم یليمتوسط، کم و خ اد،یز اد،یز یليخ)ميان پنج گزینه 

های  و نگرش ها یوگیو  گيری زهاندا  های مقياس  ترین از رایج  روش ییی نیا

در   بارات   از این  خود را با هر یک  موافقت  ميزان  دهنده پاسخ. است  فردی

از   هر یک  ها به  زمودنی  دهد و پاسخ می  نشان  شده  بندی درته  مقياس  یک

  ایرن    رددی   تمع  حاصل. شود یم  گذاری ارزش  ها از نظر  ددی گویه  این

ای از  نمونره  .دهرد  مری   بره دسرت    مقياس  را در این   زمودنی  ها نمره زشار

 .ذیل است قرار بهنامه مذکور  پرس  سااالت

 

 روش ت يين روايی و پايايی 
 مرورد  الشره روش  قیر از طر یرير گ ابزار اندازه ییروا قيتحق نیدر ا

نفرر داور، متخصرص و    11، از تعرداد  برای این منظرور قرار گرفت،  یبررس

 یضرور نهیرا در دو گز هیبه اصعال  گو ایخبره خواسته شد تا هر ساال و 

 که  یمذکور تعداد داوران مولکنند، سپس در فر یابیارز یرضروريو غ
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 ضريب آلفاي كرانباخ كل پرسشنامه -1تدول 

 ت داد سؤاالت آلفاي كرانباخ
111/0 17 

 

 تیر در نها انرد محاسربه شرده و    داده صيتشرخ  (ملبت) یرا ضرور یسااا

 82/0 با برابر الشه ضریب داد نشان   زمون این نتایج .محاسبه شد نيانگيم

 نشران  متغيرهرا  کرل  بررای  را مناسربی  ا تبرار  ضریب درمجموع که است

نتایج ایرن   .شد یضریب  افای کران با  بررس قیاز طرنيز  ییایپا .دهد می

 ی افا بیا ضرکران با  کل پرسشنامه ب ی افا بینشان داد که ضر   زمون

  .است ییدر حد باال 111/0

ن است که ضریب  افرای  اینشان دهنده  2 نتایج ارائه شده در تدول

همچنرين  . براالیی اسرت   حرد  در 111/0 افرای   بیضر با سواالت کرانبا 

حراکی از  ن   شراخه این  سااالتمالحظه تدول ضرایب  افای هر یک از 

ضرریب ا تبرار منجرر    فوق بره کراه     سااالتاست که حذف هر یک از 

 .مورد استفاده قرار گيرد سااالتالزم است همه  اذا شود؛ می

 

 ها تجزيه و تحليل داده
 هاي جام ه ن ونه ويژگی

 41، تعداد (نفر 24) ی مار، در این نمونه (4)با توته به تدول 

همچنرين  . باشند یمزن ( درصد 21)نفر  12و مرد ( درصد 11)نفر 

 10) نفرر  2،(نفر 24)دهندگان  پاسخ کلز نظر ميزان تحصيالت ااز 

 20دانشجوی دکتررا و  ( درصد 11)نفر  7کارشناسی ارشد، ( درصد

و نيز از نظر وضعيت . باشند یم دکترا مدرک دارای( درصد 81)نفر 

 20تا  20(درصد 41)نفر  14، (نفر 24)دهندگان  سنی از کل پاسخ

 21( درصرد  12)نفرر   1سرال و   20تا  21( درصد 28)نفر  42،سال

 .سن دارندسال به باال، 
 

 هاي جام ه ن ونه ويژگی - 4تدول 

 درصد فراوانی جنسيت

 درصد 11 41 مرد

 درصد 21 12 زن

 درصد 100 24 تمع

 درصد فراوانی تحصيالت

 درصد 10 2 کارشناسی ارشد

 درصد 11 7 دانشجوی دکترا

 درصد 81 20 دکترا

 درصد 100 24 تمع

 درصد فراوانی سن

 درصد 41 14 سال 20تا  20

 درصد 28 42 سال 20تا  21

 درصد 12 1 سال به باال 21

 درصد 100 24 تمع

 اس يرنوف متغيرهاي تحقيق - نتايج آزمون كول وگروف -2تدول 

 نتيجه آزمون داري سطح م نی متغير

 ها نرمال است توزیع داده .712 اازامات ساختاری

 ها نرمال است توزیع داده .184 مرتعيت نظام سالمت ایران
 

 آزمون نرماليته
 ماری به بررسی نرمال بودن توزیع  یها منظور استفاده از  زمون در ابتدا به

 .شود میف استفاده واموگروف اسميرنومتغيرهای مورد  زمون از  زمون ک

H0 :باشند یها دارای توزیع نرمال م داده. H1 :هرا دارای توزیرع    داده

 .دباشن ینرمال نم

سرعا معنری داری  زمرون نرماايتره متغيرهرای       8با توته به تدول 

یعنری   شرود  تدیيرد مری   H0ین فرضيه ؛ بنابرااست 02/0تر از  تحقيق بزرگ

ها در این نمونه  ماری نرمال است، به همين  لت برای  زمرون   توزیع داده

 .شود و واریانس استفاده می های رگرسيون های تحقيق از  زمون فرضيه

 

 تحقيق  ون فرضيهآزم

تبيين اازامات ساختاری در تبدیل نظام سالمت ایران به نظام سالمت 

 .مرتع تدثير دارد

تبيين اازامات ساختاری در تبدیل نظام سالمت ایرران بره    :H0فرض 

 .نظام سالمت مرتع تدثير ندارد

تبيين اازامات ساختاری در تبدیل نظام سالمت ایرران بره    :H1فرض 

 .ع تدثير داردنظام سالمت مرت

ه که ایرن مقردار برا    شد 121/17برابر با  Fمقدار  7تدول با توته به 

کمتر  02/0و این سعا از  هشدمعنی دار  000/0در سعا  1درته  زادی 

یعنری تبيرين   ؛ شود پذیرفته می H1فرضيه  رد و H0بنابراین فرضيه ؛ است

ت مرتع تدثير اازامات ساختاری در تبدیل نظام سالمت ایران به نظام سالم

 .دارد

قرار  2/4تا  2/1واتسون در محدوده  - دوربين  ماره 1براساس تدول 

 ونيرگرسر  ازتوان  می)شود  دارد، بنابراین فرضيه استقالل خعاها تدیيد می

و بره ایرن معنری     است 0/ 201 ضریب تعيين اصال  شده و( استفاده کرد

متغير  صد از تغييراتدر 1/20توانند  است که تبيين اازامات ساختاری می

 .کنندبينی  مرتعيت نظام سالمت را پي 

داری  ررض از   سعر اول مقادیر مربوط به  زمون معنی 10در تدول 

و سعر دوم مربروط بره ضرریب شريب      β0( مقدار ضریب رگرسيون) مبدأ

این ترا ماافره تبيرين اازامرات سراختاری متغيرر        در .است β1رگرسيون 

که برا   است (Y)نظام سالمت متغير وابسته و ماافه مرتعيت ( X)مستقل 

 نیاسرت؛ بنرابرا   b. = 104و  a=  111/22مقردار   Y=a+bxفرمول توته به 

 :استصورت زیر  معاداه خط رگرسيون حاصله به

 

 مرتعيت نظام سالمت ایران = 111/22+ 104/0(تبيين اازامات ساختاری)
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 تاري و مرج يت نظام سالمت ايراننتايج آزمون واريانس بين تبيين الزامات ساخ -2تدول 

 داري یسطح م ن Fآماره  ميانگين مرب ات درجه آزادي مج وع مرب ات مدل

 211/1821 1 211/1821 رگرسيونی
121/17 

 

a000 

 
 428/12 20 200/2820 باقيمانده

  21 111/2211 کل

 

 نظام سالمت ايراننتايج آزمون رگرسيون بين تبيين الزامات ساختاري و مرج يت  -2تدول 

 واتسون - آزمون دوربين انحراف استاندارد اصالح ضريب ت يين (R2)ضريب ت يين  (R)ضريب  مدل

1 a212. 217. 201. 12111/1 822/1 

 

 م ادله خط رگرسيون بين تبيين الزامات ساختاري و مرج يت نظام سالمت -1تدول 

 

 

 

 
 
 گيري نتيجه  -7

های پرسشنامه، معتقد  در این پووه  تامعه نمونه با پاسخ به پرس 

در دسرتيابی   ی ذیل  از احاظ ساختاری است که موارد فهرست شده  بوده

تمهوری اسالمی ایران به مرتعيت نظام سرالمت در پنجراه سرال  ینرده     

بدیهی است که اازامات دیگر ساختاری نيز ممین است . تدثيرگذار هستند

موتود باشند و همچنين مشخص است که برای تبدیل نظام سالمت ایران 

مات به یک نظام سالمت مرتع در پنجاه سال  ینده بایستی یک سری اازا

اازاماتی  موارد ذیل صرفاال. شودرفتاری، محتوایی و فرایندی نيز احصا و اترا 

است که تامعه نمونه این تحقيق بررای تبردیل نظرام سرالمت بره نظرام       

 . اند هکردسالمت مرتع پيشنهاد 

 امور مربوط به سالمت  تمامیمدیریت ییپارچه وزارت بهداشت بر  .1

 ار مدیریت اایترونيک بر امور استقر برایهای الزم  تدمين زیرساخت .4

درسرت و بره موقرع     تحليرل  و  وری و ثبرت  تمرع  کار مدسازی نظام .2

و برره تریرران انررداختن تریرران  زاد اطال ررات در بعررن    اطال ررات

 ساختارهای موتود و ایجادی

ایجاد ساختار تعامل ماثر، مستمر، پویا وسيستماتيک بين حوزه ارائره   .2

 پزشییخدمات سالمت با نظام  موزشی  لوم 

ایجاد ساختار تربيت، حفظ و تقویت نيروی انسانی کار مد که وظيفه تذ ،  .2

 .ها و نخبگان نظام سالمت را داشته باشد  موزش، پرورش، نگهداشت نيرو

دسرت و   و  پيچيرده   ن ساختارها و حذف بوروکراسیکردپذیر  انععاف .1

 پاگير در نظام سالمت

 و مراای  منرابع  تخصريص  و گرذاری  سياسرت  در ییپرارچگی  و تمرکز .8

 سالمت نظام غيرماای

 اتتمرا ی،  اقتصرادی،  قرانونی،  فرهنگری،  ساختارهای تقویت و ایجاد .7

 هرای  فرر ورده  توايرد  بررای  الزم امنيترری  و فنراوری  لمی، سياسی،

 زیسرتی،  محصروالت  و واکسرن  دارویری،  های فر ورده شامل) سالمت

 توسرط  شرده  تضرمين  کيفيرت  دارای( تجهيرزات پزشیی و ملزومات

 ادالنرره،   برخورداری برای پزشیی  موزش و درمان بهداشت، وزارت

  ها  ن تداوم برای( مداوم مراقبت و ساختاریافته مردم و مند نظام

 برر  مبتنری  سرالمت  نرو وری  نظام روییرد با پووه  راهبردی تحول .1

 .سالمت  لمی ترامع نقشره و کشرور  لمی تامع نقشه

های غرر  و   يری از دان  و فناوریگ بهره برایایجاد سازوکار مناسب  .10

 استفاده مقععی و هدفمند از تجربيات تهانی در نظام سالمت 

ایجاد ساختار مهارکننده ظرفيت و توان  لمی و فیرری اندیشرمندان    .11

برداری  لمی در نظام سرالمت   ویوه تهان اسالم برای بهره کشورها به

 ااخصوص در حوزه پووه   لی

ساالر و شفاف در گزین  استاد،  ایستهطراحی ساختارهای هدفمند ش .14

 دانشجو و پرستار، پزشک و سایر منابع انسانی

 فررین   مرزشینی دان ، توايد  لم مزیرت  برایایجاد سازوکار پویا و تامع  .12

 .های  لمی های نرفته پزشیی و ميانبر و انحصاری و ورود به راه

 طریرق از  سرالمت  نظرام  تقویرت  بررای ساختار دیردبانی قدرتمنرد    ایجاد .12

 بخشی برين و بخشری سرالمت هرای برنامه ارزشيابی و پای  دهی، گزارش

 سراختاری کرالن   هرای  طرر   تمامی برای سالمت پيوست از استفاده .12

 کشوری های سياست و قوانين های، توسع

 رسانی اطالع بر تدکيد با پزشیی ییپارچه های طراحی ساختار تامع مراقبت .11

 روستاها و شهرها تمامی در مند پاسخگویی نظام اثربخشی و شفاف،

 صرردور و ماسسررات ا تباربخشرری تررامع نظررام طراحرری و اسررتقرار .18

 اامللی پزشیی با ر ایت تدیدترین استانداردهای بين حرف های پروانه

 سرالمت  اوايره  هرای  مراقبرت  ارائه نظام ایجاد طراحی ساختار تامع .17

(phc )تمام نقاط مسیونی در 

 .t Sig ضرايب استاندارد ضرايب غيراستاندارد رگرسيون مدل

 B خعای استاندارد Beta . . 

(Constant) 111/22 241/1  221/2 001. 

 .000 211/2 .212 .121 .104 تبيين اازامات ساختاری
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 رسشنامهضرايب الشه سؤاالت پ -1پيوست 

 سؤاالترديف  مثبت هاي پاسخ ت داد الشه ضرايب سؤاالت مثبت هاي پاسخ ت داد الشه ضرايب
 1 ساال 00/11 00/1 10 ساال 00/12 .77
 4 ساال 00/12 .77 11 ساال 00/12 .12
 2 ساال 00/10 .42 14 ساال 00/12 .77
 2 ساال 00/11 00/1 12 ساال 00/12 .12
 2 ساال 00/12 .82 12 ساال 00/11 .27
 1 ساال 00/14 .20 12 ساال 00/12 .77
 8 ساال 00/11 00/1 11 ساال 00/12 .12
 7 ساال 00/11 00/1 18 ساال 00/12 .12
 1 ساال 00/11 .27 17 ساال 00/11 00/1

 

 امهسشنپر سواالت كرانباخ آلفاي ضرايب -4پيوست 

 رديف سؤاالت
ميانگين مقياس در صورت 

 حذف سؤال

انس مقياس در صورت واري

 حذف سؤال
 با كل مقياس سؤالی ه بستگ

مقياس در صورت حذف  كرانباخآلفاي 

 سؤال

 .111 .111 200/2411 2000/124 1ساال 

 .111 .117 200/22287 2000/124 4ساال 

 .111 .111 200/22201 2000/124 2ساال 

 .111 .127 200/22481 2000/124 2ساال 

 .111 .128 200/22111 2000/124 2ساال 

 .111 .112 200/24422 2000/124 1ساال 

 .111 .174 200/22217 1000/124 8ساال 

 .111 .181 200/21111 1000/124 7ساال 

 .111 .121 200/22122 2000/124 1ساال 

 .111 .177 700/24228 2000/124 10ساال 

 .111 .112 200/21178 2000/124 11 ساال

 .111 .111 200/22117 4000/124 14 ساال

 .111 .118 400/22288 2000/124 12 ساال

 .111 .178 200/22277 2000/124 12 ساال

 .111 .128 200/22007 2000/124 12 ساال

 .111 .112 200/24422 2000/124 11 ساال

 .111 .112 700/22122 2000/124 18 ساال

 .111 .170 700/22222 2000/124 17 ساال

 

 امهسشنهاي افراد موردمطال ه به سؤاالت پر توصيف پاسخ -2ست پيو

 اه فراوانی پاسخ

  م يار خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم

 1 امور مربوط به سالمت  تمامیمدیریت ییپارچه وزارت بهداشت بر  24 2 2 4 0

 4 امور بر اایترونيک مدیریت استقرار برای الزم های زیرساخت تدمين 41 1 4 1 1

1 4 1 7 20 
 انرداختن  تریران  بره  و اطال رات  موقع به و درست تحليل و ثبت و  وری تمع نظام کار مدسازی

 ایجادی و موتود ساختارهای بعن در اطال ات  زاد تریان
2 

4 4 0 12 42 
 نظرام  برا  سرالمت  خردمات  ارائه حوزه بين و سيستماتيک پویا مستمر، ماثر، تعامل ساختار ایجاد

 پزشیی م لو  موزشی
2 

0 0 0 12 48 
 پررورش،   مروزش،  ترذ ،  وظيفره  که کار مد انسانی نيروی تقویت و حفظ تربيت، ساختار ایجاد

 .باشد داشته را سالمت نظام نخبگان و ها نيرو نگهداشت
2 

 1 سالمت نظام در پاگير و ودست پيچيده  بوروکراسی حذف و ساختارها نکرد پذیر انععاف 22 2 4 0 0

 8 .سالمت نظام غيرماای و ماای منابع تخصيص و گذاری سياست در ییپارچگی و تمرکز 20 2 2 1 2
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  م يار خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم

2 0 0 4 28 

 امنيترری  و فنرراوری    لمری،  سياسری،  اتتما ی، اقتصادی، قانونی، فرهنگی، ساختارهای تقویت و ایجاد

 ملزومرات  زیسرتی،  محصوالت و واکسن دارویی، های فر ورده املش) سالمت های فر ورده توايد برای الزم

 بررای  پزشریی   موزش و درمان بهداشت، وزارت توسط شده تضمين کيفيت دارای( پزشیی تجهيرزات و

 ها  ن تداوم برای( مداوم مراقبت و مردم ساختاریافته و مند  ادالنره، نظام برخورداری

7 

1 4 1 7 44 
 و کشررور   لمری  ترامع  نقشره  بر مبتنی سالمت نو وری نظام روییرد با پووه  راهبردی تحول

 سالمت  لمی ترامع نقشره
1 

0 1 2 2 22 
 منرد  هدف و مقععی استفاده و غر  های فناوری و دان  از گيری بهره برای مناسب سازوکار ایجاد

 سالمت نظام در تهانی تجربيات از
10 

0 0 0 1 21 
 اسرالم  تهران  ویوه به کشورها اندیشمندان فیری و  لمی توان و ظرفيت مهارکننده ساختار ایجاد

 پووه  حوزه در ااخصوص  لی سالمت نظام در  لمی برداری بهره برای
11 

7 4 0 10 44 
 و پزشک پرستار، و دانشجو استاد، گزین  در شفاف و ساالر شایسته هدفمند ساختارهای طراحی

 انسانی منابع سایر
14 

0 4 2 8 20 
 بره  ورود و انحصراری  و  فرین مزیت  لم توايد دان ، شینی مرز برای تامع و پویا زوکارسا ایجاد

  لمی های ميانبر و پزشیی نرفته های راه
12 

0 0 2 11 47 
 ارزشيابی و پای  دهی، گزارش طریق از سالمت نظام تقویت برای قدرتمند دیدبانی ساختار ایجاد

 بخشی برين و بخشری سرالمت هرای برنامه
12 

4 0 1 12 41 
 هرای  سياسرت  و قروانين  هرای،  توسرع  کرالن  ساختاری های طر  تمامی برای سالمت پيوست از استفاده

 کشوری
12 

0 0 4 2 22 
 و اثربخشری  شرفاف،  رسرانی  اطالع بر تدکيد با پزشیی ییپارچه های مراقبت تامع ساختار طراحی

 .روستاها و شهرها همه در مند نظام پاسخگویی
11 

0 4 2 1 21 
 ر ایرت  برا  پزشریی  حرف های پروانه صدور و ماسسات ا تباربخشی تامع نظام استقرار و طراحی

 اامللی بين استانداردهای تدیدترین
18 

 17 مسیونی نقاط تمام در (phc)سالمت  اوايه های مراقبت ارائه نظام ایجاد تامع ساختار طراحی 42 10 1 1 2

 

 درصد فراوانی

  م يار خيلی زياد ادزي متوسط كم خيلی كم

 1 امور مربوط به سالمت  تمامیمدیریت ییپارچه وزارت بهداشت بر  11/81 10/11 12/8 81/2 0

 4 امور بر اایترونيک مدیریت استقرار برای الزم های زیرساخت تدمين 02/11 22/41 81/2 27/4 27/4

27/4 81/2 27/4 02/11 22/81 
 انرداختن  تریران  به و اطال ات موقع به و درست تحليل و ثبت و  وری تمع نظام کار مدسازی

 2 ایجادی و موتود ساختارهای بعن در اطال ات  زاد تریان

81/2 81/2 0 12/20 24/21 
 نظرام  برا  سالمت خدمات ارائه حوزه بين سيستماتيک و پویا مستمر، ماثر، تعامل ساختار ایجاد

 2 پزشیی  لوم  موزشی

0 0 0 84/22 47/12 
 پررورش،   مروزش،  تذ ، وظيفه که کار مد انسانی نيروی تقویت و حفظ تربيت، ساختار ایجاد

 2 .باشد داشته را سالمت نظام نخبگان و ها نيرو نگهداشت

 1 سالمت نظام در پاگير و دست و پيچيده  بوروکراسی حذف و ساختارها نکرد پذیر انععاف 22/72 10/11 81/2 0 0

 8 .سالمت نظام غيرماای و ماای منابع تخصيص و سياستگذاری در ییپارچگی و تمرکز 22/81 24/1 81/2 27/4 10/11

27/4 10/11 27/4 81/2 28/87 

 امنيترری  و فنرراوری   لمری،  سياسی، اتتما ی، اقتصادی، قانونی، فرهنگی، ساختارهای تقویت و ایجاد

 زیسرتی،  محصروالت  و نواکسر  دارویری،  هرای  فرر ورده  شرامل ) سرالمت  های فر ورده توايد برای الزم

  مروزش  و درمران  بهداشرت،  وزارت توسرط  شده تضمين کيفيت دارای( پزشیی تجهيرزات و ملزومات

 ها  ن تداوم برای( مداوم مراقبت و مردم ساختاریافته و مند نظام  ادالنره، برخورداری برای پزشیی

7 

27/4 81/2 24/41 02/11 21/24 
 و کشررور   لمری  تامع نقشه بر مبتنی سالمت نو وری نظام روییرد با پووه  راهبردی تحول

 1 سالمت  لمی ترامع نقشره

0 27/4 12/8 24/1 12/70 
 هدفمند و مقععی استفاده و غر  های فناوری و دان  از گيری بهره برای مناسب سازوکار ایجاد

 10 سالمت نظام در تهانی تجربيات از
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  م يار خيلی زياد زياد متوسط كم خيلی كم

0 0 0 47/12 84/72 
 اسالم تهان ویوه به کشورها اندیشمندان فیری و  لمی توان و ظرفيت مهارکننده ساختار ایجاد

 11 پووه  حوزه در ااخصوص  لی سالمت نظام در  لمی برداری بهره برای

02/11 81/2 0 70/42 27/24 
 پزشک پرستار، و ودانشج استاد، گزین  در شفاف و ساالر شایسته هدفمند ساختارهای طراحی

 14 انسانی منابع سایر و

12/8 81/2 0 11/11 22/81 
 به ورود و انحصاری و  فرین مزیت  لم توايد دان ، شینی مرز برای تامع و پویا کار و ساز ایجاد

 12  لمی های ميانبر و پزشیی نرفته های راه

0 0 12/8 11/41 11/11 
 و پرای   دهری،  گرزارش  طریرق  از سرالمت  نظرام  تقویرت  برای قدرتمند دیدبانی ساختار ایجاد

 12 بخشی برين و بخشری سرالمت هرای برنامه ارزشيابی

81/2 0 27/4 12/20 10/11 
 های سياست و قوانين های، توسع کالن ساختاری های طر  همه برای سالمت پيوست از استفاده

 12 کشوری

0 0 81/2 10/11 22/72 
 و اثربخشری  شفاف، رسانی اطالع بر کيددت با پزشیی پارچهیی های مراقبت تامع ساختار طراحی

 11 .روستاها و شهرها همه در مند نظام پاسخگویی

0 81/2 12/8 47/12 70/82 
 ر ایت با پزشیی حرف های پروانه صدور و ماسسات ا تباربخشی تامع نظام استقرار و طراحی

 18 اامللی بين استانداردهای تدیدترین

 17 مسیونی نقاط تمام در( phc) سالمت اوايه های مراقبت ارائه نظام ایجاد تامع ساختار طراحی 24/21 70/42 27/4 27/4 10/11

 
Requirements for Transforming the Health System of the Islamic Republic of Iran to 

Reference Health System in the Next 50 Years 

 
Mohammad Hassan Hosseinzadeh1 

 
Abstract 
Background: Health is a basic need for all communities. At the present time, development of a community is judged 

based on the quality of health and health equity in protection of poor people from harmful agents. 

Methods: This study was a descriptive (quantitative and qualitative) stady. 

Results: After reviewing the literature and interviewing experts, structural requirements from the study literature 

were prioritized and 19 structural requirements were recognized and by analyzing the data, structural requirements 

for changing the health system of the Islamic Republic of Iran into the reference health system were obtained.  

Conclusion: After summarizing the results, some of the most important points were described as specific and 

innovative structural requirements and the relevant effects of the health system over the next fifty years, many 

recommendations are suggested. 
 
Keywords: Delivery of Health Care, Iran, Science 
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