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ABSTRACT
Introduction: With respect to the impact of the health system on the veterans’ life and
their presence in many different fields, such as political, social, cultural, economical, and
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technological fields, the present study was aimed to study veterans’ health care system to promote
their overall health and to evaluate how desirable this system to the veterans. Materials and
Methods: The population participated in this research was consisted of 600 experts in the
field of health policy and management, legislation and implementation of the health system in
martyr foundation, armed forces health services management, and trade association, who have
been selected by a stratified random target. The sample size was 234 persons determined using
Cochran formula and 247 people was selected for the explanation of the findings. Results:
Statistical analysis due to the significant scale tests and items revealed unacceptable statues of
veterans’ health systems. Conclusion: It is necessary to plan all missing issues in the veteran
health system quoted by responders. Furthermore, all new strategies should be managed
directly by the administration of the veterans’ health system.
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مقدمه :با توجه به تأثیر نظام سالمت در زندگی ایثارگران و حضور آنها در زمینههای مختلف از جمله
عرصههای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و فناوری ،مطالعۀ حاضر برای بررسی سیستم مراقبت
سالمت ایثارگران جهت ارتقاء سالمت کلی آنها و ارزیابی نحوۀ مطلوب این نظام در ایثارگران انجام
شد .مواد و روشها :جمعیت شرکت کننده در این تحقیق شامل  600نفر از کارشناسان در حوزۀ
سیاستگذاری و مدیریت سالمت ،قانونگذاری و اجرای نظام سالمت در بنیاد شهید ،مدیریت خدمات
سالمت نیروهای مسلح و انجمن صنفی بودند که به صورت تصادفی طبقهای انتخاب شده بودند .حجم نمونه
با استفاده از فرمول کوکران  234نفر تعيین شد و  247نفر برای تفسیر یافتهها انتخاب شدند .یافتهها:
تحلیل آماری به دست آمده از آزمونهای سطح معنیداری و شاخصها ،وضعیت نظام سالمت ایثارگران را
غیر قابل قبول نشان داد .نتیجهگیری :به نقل از پاسخ دهندگان برنامهریزی برای همۀ موضوعات از دست
رفته در نظام سالمت ایثارگران ضروری است .عالوه بر این همۀ راهبردهای جدید باید مستقیماً توسط
سیاست نظام سالمت ایثارگران مدیریت شوند.

مقــاله پـــــژوهشي
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مقدمه
آسیبشناســی نظــام ســامت 1ایثارگــران 2بــرای ارتقاء ســامت
و حضــور فعــال آنهــا درعرصههــای فرهنگــی ،اجتماعــی،
سیاســی ،اقتصــادی و تکنولــوژی حائــز اهمیــت میباشــد .در
جريــان هــر جنــگ سياســتهايي اتخــاذ ميگــردد تــا آثــار
نامطلــوب و ناخواســتۀ جنــگ را بــه حداقــل برســاند .نظــام
ســامت یکــی از نظامهــای تأثیرگــذار از جهــت مــادی و معنوی
بــوده و از مصادیــق بــارز احیــاء نفــس بــه شــمار میآیــد ،بــه
ـن
طــوری کــه در آیــات قــرآن بــه آن اشــاره شــده اســت « َو َمـ ْ
ـاس َجمِي ًعــا»؛ هــر کــه شــخصی را از
أَ ْح َيا َهــا َف َك َأن ََّمــا أَ ْح َيــا ال َّنـ َ
مــرگ نجــات دهــد گویــی همــۀ مــردم را زند ه کــردهاســت (.)1

از طرفــی چالــش رشــد ســالمندي در جامعــۀ ایثارگــران و
بــروز عــوارض مجروحيتهــا و آســيب ديدگيهــا و نيــاز بــه
ارزیابــی خدمــات بهداشــتي ،درمانــي و توانبخشــي و همچنیــن
لــزوم توجــه بــه ارتقــاء ســامت بــا بهبــود كيفيــت خدمــات،
امــکان اســتقرار يــك سيســتم مراقبتــي يكپارچــه جهــت
هماهنگــي ارتباطــي بخشهــاي دولتــي ،عمومــي و خصوصــي
را فراهــم مینمایــد .در اســناد و قوانیــن مهــم کشــور هماننــد
بنــد «ج» مــادۀ  37قانــون برنامــۀ پنــجســالۀ ســوم توســعه،
تأميــن صــد درصــد هزينــۀ بيمــۀ همگانـی و مکمــل ایثارگران
و خانــوادۀ آنهــا و درمانهــای خــاص (صدمــات ناشــی از
مجروحيــت) بــر عهــدۀ دولــت گذاشــته میشــود (.)4

Execution
Evaluation
7
Flexibility
8
Policy

م

م

م

Health system
Veteran
3
Planning
4
Implementation

5

1

6

2

4343

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.3.3.41

در برنامــۀ پنجــم توســعه مطابــق بــا بنــد «ب» مــادۀ  44تأمین
صــد درصــد هزینــۀ درمانــی ایثارگــران شــاغل و افــراد تحــت
تکفــل آنهــا بــر عهــدۀ دســتگاه اجرایــی مربوطــه میباشــد
و هزینــۀ درمانــی ایثارگــران غیرشــاغل و افــراد تحــت تکفــل
آنــان را وظیفــۀ بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران میدانــد (.)5
لــذا بــا توجــه بــه ســیر خدمــات بهداشــت ،درمــان و توانبخشــی
در ســاختارهای نهادهــای ایثارگــری از زمــان تشــکیل و تغییــر

ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه زمینهســازی بــرای توســعۀ علمــی
در حوزههــای ایثارگــران و کاربــردی کــردن دانــش و تجربــۀ
نخبــگان بــه دالیــل ذیــل از اهمیت و ضــرورت خاصــی برخوردار
اســت :الــف -تأکیــد امــام خمینــی (ره) در فرمــان ده مــادهای بر
امــر درمــان و دارو و معالجــه و حتــی در صــورت لــزوم اعــزام بــه
خــارج از کشــور آن هــم بــه نحــو احســن و بــا مراعــات احتــرام
آنــان ( )2ب -دغدغــۀ مقــام معظــم رهبــری نســبت به اســتیفاء
حقــوق آنــان ( )3و تأکیــد ایشــان بــر گســترش امکانــات درمــان
و بهداشــت ( )7پ -اولویتهــای ایثارگــران در سياســتهاي
كلــي نظــام در امور"ترويــج و تحكيــم فرهنــگ ايثــار ،جهــاد و
ســاماندهي امــور ايثارگــران" ( )1389/11/29کــه خــود شــامل:
 -1توانمندســازي فــردي و جمعــي و اهتمــام بــه پــرورش
اســتعدادها  -2شــناخت نيازهــاي واقعــي و ارائــۀ خدمــات
مؤثــر بــه ايثارگــران و خانوادههــاي آنــان در ابعــاد بهداشــتي،
درمانــي و بيمـهاي ،توســعۀ مراكــز علمــي و پژوهشــي و ارتقــاء
ظرفيتهــا ،توانمنديهــا و فناوريهــا و اهتمــام بــه تأميــن
تجهيــزات و آموزشهــا و مراقبتهــاي الزم بــراي پيشــگيري،
درمــان و كاهــش آســيبهاي فــردي و جمعــي ناشــي از جنــگ
و تهديــدات ت -توجــه بــه ایثارگــران و اولويــت دادن بــه آنــان
در سياســتهاي كلــي برنامــۀ پنجــم توســعۀ ابالغــی توســط
رهبــر معظــم انقــاب ( )5ث -تدويــن برنامــۀ جامــع مراقبتــي
و حمايتــي بــراي ایثارگــران و خانــوادۀ آنهــا بــا هــدف ارتقــاء
ســامت و توانمندســازي آنــان اســت كــه در متــن ابالغــي
سیاسـتهای کلــی ســامت مــورد تأكيــد مقــام معظــم رهبــري
بــوده اســت ( )8ج -در نهایــت بــا توجــه بــه تأکیــد مقــام معظم
رهبــری مبنــی بــر انعطــاف 7در ســاختار بنیــاد شــهید در مــوارد
نیــاز ،اتخــاذ سياس ـتگذاريهاي 8صحيــح در مــورد ایثارگــران
و نقــش آسیبشناســی در نظــام ســامت بــرای هماهنگــی
خدمــات ســامت در بیــن دســتگاهها و ایجــاد ســاختار اجرایــی
مناســب بــرای پاســخگویی در شــرایط محیطــی خــاص و
همچنیــن ایجــاد انســجام در ارائــۀ خدمــات ســامت در کشــور
برجســتهتر میشــود .بــا ارتقــاء ســامت کــه هــدف اصلــی
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در ســال  ،1358امــام خمینــی (ره) توجــه بــه موضــوع بیمــۀ
درمانــی معلولیــن و آســیب دی ـدگان و کارت ویــژۀ خریــد دارو
بــرای ایــن افــراد را ضــروری دانســتند ( .)2تأکیــد رهبــران عالی
نظــا م اســامی در رســیدگی بــه ایثارگــران و خانوادههــای
آنهــا و همچنیــن بررســی رونــد خدمــات ســامت بــه آنهــا
نشــان میدهــد کــه نیــاز بــه ارزیابــی و آسیبشناســی
علمــی و مســتمر از طــرف نخبــگان میباشــد .گســتردگي
و پراكندگــي جمعيــت ایثارگــران و خانوادههــای آنهــا در
كشــور ،تنــوع مجروحيــت و آســيبديدگيها ،مشــكل
دسترســي ،پاســخگويي و از طــرف دیگــر عدالت در برخــورداري
از خدمــات ســامت در دســتگاههاي مختلــف بــراي ایثارگــران
و خانوادههــای آنهــا همــواره بایــد در مســیر بهبــود و ارتقــاء
باشــد ،چنانکــه مقــام معظــم رهبــري در مــورخ 1381/11/8
خطــاب بــه رئيــس جمهــور وقــت بــر ادغــام نهادهــای ایثارگری
بــرای ارائــۀ حداكثــر خدمــات ممكــن بــا ارتبــاط و هماهنگــی
ســاير دســتگاههاي اجرايــي كشــور اشــاره نمودنــد (.)3

و تحــول در نهادهــا و قوانیــن ارائــۀ خدمــات ســامت بــه
ایثارگــران و خانــوادۀ آنهــا از طریــق دســتگاههای مختلــف کــه
میبایســت شــامل بخشهــای تخصصــی بهداشــت ،درمــان و
4
توانبخشــی بــوده و امــکان مشــاوره ،برنامهریــزی ،3پیادهســازی
و اجــرای 5تخصصــی موضــوع ســامت را داشــتهباشــند و حتــی
در صــورت خریــد ایــن خدمــات از مؤسســات فنــی و تخصصــی،
امــکان نظــارت و ارزیابــی 6حرفــهای بــر ایــن رونــد وجــود
داشــته باشــد .بنابرایــن تحقیــق در زمینــۀ آسیبشناســی نظــام
ســامت ایثارگــران و خانــوادۀ آنهــا بــرای اثربخشــی ،کارایــی،
ارتقــاء نظــام ســامت و توســعۀ دانــش در ابعــاد سیاسـتگذاری
و اجــرا مــورد توجــه اســت .در اهمیــت و ضــرورت موضــوع بایــد
دانســت کــه جهــان مخصوصـاً در مراقبــت ســامت دســتخوش
تغییــرات چشــمگیری اســت چــرا کــه تغییــرات؛ بسیارســریع،
بســیار پیچیــده،آشــفته و غیرقابــل پیشبینــی میباشــند (.)6
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ایــن مطالعــه اســت ،بهبــود شــرايط زندگــي ،افزايــش طــول
عمــر ،اميــد بــه زندگــي بــا ظهــور پديــده ســالمندي 9و افزایــش
جمعیــت ســالمندان در میــان جمعیــت ایثارگــران و خانوادهــای
آنهــا کــه از چالــش هــای 10مهــم اجتماعــی ،اقتصــادی و
بهداشــتی اســت در پاســخ بــه ســوال مطلوبیــت نظــام ســامت
ایثارگــران بــرای ارتقــاء ســامت چگونــه اســت؟ قابــل حصــول
خواهــد بــود .تأثیــر ســامت در ســایر بخشهــا از جملــه ایفــاء
نقــش فرهنگــی ،مشــارکت در فعالیتهــای اقتصــادی ،احســاس
مســئولیت در مواضــع سیاســی و کارکردهــای اجتماعــی 11الــزام
مینمایــد کــه بــه ایــن بخــش توجــه ویــژه گــردد ،تــا بــا فراهــم
کــردن زمینــۀ آشــنایی جوانــان و نوجوانــان بــه خصــوص آحــاد
نظامیــان و بســیجیان و فرماندهــان در هــر دوره بــا ارزشهــا،
توانمندیهــا و باورهــای نســل دفــاع مقــدس و پــیبــردن بــه
راز و رمــز پیــروزی در دفــاع مقــدس موجــب الگوگیــری بــرای
دفــاع از کشــور و انقــاب گــردد (.)9

مبانی نظری

پیشــینۀ تحقیــق نشــان میدهــد کــه تاکنــون در رابطــه بــا
آسیبشناســی نظــام ســامت ایثارگــران تحقیقــی در داخــل
یــا خــارج از کشــور ثبــت نشــده اســت و مطالعــات انجــام شــده
بیشــتر در رابطــه بــا موضوعــات کلینیکــی بــوده اســت.
ایثارگران

مقــام معظــم رهبــری رزمنــدگان ،ایثارگــران و خانــوادۀ شــهدا
را یــادگاران جنــگ ميداننــد ( )7کــه در تعریــف عملیاتــی
مجموعــۀ جانبــازان ،آزادگان ،خانــوادۀ شــهدا و رزمنــدگان
شــامل مفهــوم ایثارگــران و خانوادههــای آنهــا میباشــد.

اجزاء ساختاری سیستمهای سالمت

ســازمان بهداشــت جهانــی ،بانــک جهانــی و دولتهــای مختلــف
در جهــان درک مشــترکی از ایــن اجزاء کلیدی دارنــد .برخی این
اجــزاء را بهعنــوان عوامــل حیاتــی موفقیــت توصیــف میکننــد
کــه بــرای بقــاء یــک سیســتم ســامت ضــروری میباشــند.
اجــزاء ســاختاری سیســتمهای ســامت یــا عوامــل حیاتــی
موفقیــت شــامل :الــف -ارائــه خدمــات ب -فناوری پزشــکی پ-
نیــروی کار ســامت ت -تأمیــن مالــی ســامت ث -اطالعــات
ســامت ج -رهبــری و حکومــت میباشــد .روش مــورد قبــول،
اندازهگیــری اجــزاء ســاختاری یــا عملکــرد کلــی یــک سیســتم
ســامت از دیــدگاه هزینــه ،کیفیــت و دسترســی میباشــد ،در
عصــر تغییــرات ســریع و جهانــی شــدن بــرای احتیــاط بیشــتر
میتــوان بعــد چهــارم یعنــی نــوآوری را نیــز اضافــه نمــود.

وظایف دولتها در بخش سالمت

در عملکــرد سیســتم ســامت ،چهــار فعالیــت اصلــی ضــروری
اســت کــه در ایــن زمینــه نقــش دولــت در کشــورهای
مختلــف متفــاوت اســت .ایــن فعالیتهــا عبــارت اســت از:
سیاس ـتگذاری ،16تأمیــن مالــی ،17فراهــم کــردن خدمــات18و
تدویــن ضوابــط و مقــررات 19و نظــارت کامــل بــر عملکــرد
کلیــۀ ذینفعــان بخــش ســامت (.)13
کارکردهای نظام سالمت

کمیتــۀ الحاقــی واژهشناســی آمــوزش و ارتقــاء ســامت
در ســال  ،2000ارتقــاء ســامت را تحــت عنــوان "هرگونــه

براســاس مــدل ارائــه شــده توســط ســازمان جهانــی بهداشــت
بهمنظــور دســتیابی بــه اهــداف تأمیــن ،حفــظ و ارتقــاء
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ســازمان بهداشــت جهانــي ،نظــام ســامت را مجموعــهای
از فعاليتهايــي میدانــد كــه هــدف اساســي آن ارتقــاء،
بازگردانــدن و حفــظ ســامت اســت .ايــن نظــام متشــکل از
مجموعــهاي از افــراد و فعاليتهــاي ميباشــد كــه هــدف
اصلــی آن بهبــود ســامت ميباشــد ( .)12بــرای ارتقــاء
ســامت ،ترکیــب برنامهریــزی شــدهای از حمایتهــای
آموزشــی ،سیاســی ،قانونگــذاری و ســازمانی جهــت اعمــال
شــرایط زندگــی کــه منجــر بــه ســامت افــراد ،گروههــا یــا
جوامــع گــردد الزم اســت .بــه عبارتــی ،ارتقــاء ســامت در
ســطح گروهــی یــا اجتماعــی انجــام میشــود.
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رویکــرد راهبــردي در ایــن آسیبشناســی بــا ارزشبــوده و
بسترســاز توســعۀ علمــی در ایــن بخــش میگــردد .مدیریــت
راهبــردی فراینــدی 12اســت کــه ســاختاری را فراهــم میکنــد
تــا مســائل بررســی شــده و توافــق روی اینکــه چگونــه
ســازمان بایــد پیــش بــرود بــه دســت میآیــد ( .)10از آنجــا
کــه مدیریــت راهبــردی مشــتمل بــر انجــام تحلیلــی اســت
کــه منعکــس کننــدۀ شــرایط و تواناییهــای درونــی اســت و
ارزیابــی محیطــی ،13شــامل محیــط رقابتــی و عوامــل عمومــی
زمینــهای و تحلیــل گزینههــای پیــشروی اســت ،بنابرایــن
از طریــق تطبیــق منابــع بــا محیــط خارجــی ،مطلوبتریــن
گزینههــا بــا توجــه بــه مأموریــت انتخــاب میشــود ( .)11بــا
انجــام ایــن پژوهــش کارکردهــای مؤثــر ، 14كارا 15و قابــل اجــرا
راه انــدازی شــده و ارزيابــي در نظــام ســامت در ســطح ملــي
بــرای ایثارگــران و خانوادهــای آنهــا فراهــم میشــود.

ترکیــب برنامهریــزی شــدهای از ســازوکارهای آموزشــی،
سیاســی ،محیطــی ،قانونگــذاری (نظارتــی) یــا ســازمانی
کــه از اعمــال و شــرایط زندگــی منجــر بــه ســامت افــراد،
گروههــا و جوامــع حمایــت میکنــد" تعریــف نمــوده اســت.
منشــور اتــاوا ،ارتقــاء ســامت را اینگونــه معرفــی میکنــد:
"فراینــد توانمندســازی افــراد بــرای افزایــش کنتــرل تعییــن
کنندههــای ســامت خــود و بهبــود آن" (.)12

مقــاله پـــــژوهشي
ســطح ســامت افــراد ،مشــارکت عادالنــ ۀ مــردم در تأمیــن
منابــع مالــی و پاســخگویی بــه نیازهــای غیرپزشــکی مــردم،
نظــام ســامت بایــد کارکردهــای چهارگانــۀ زیــر را انجــام
دهــد -1 :ارئــۀ خدمــات فــردی و عمومــی  -2تولیــد منابــع:20
ســرمایهگذاری در منابــع انســانی (آمــوزش و تربیــت آنــان)،
ســاختمانی ،تجهیــزات و دارو  -3تأمیــن منابــع مالــی :نحــوۀ
تأمیــن ،تجمیــع ،مدیریــت و تخصیــص منابــع بــرای خریــد
خدمــات ســامت  -4تولیــت 21سـ�ازمان بهداشـ�ت جهانـ�ی (.)14

هرم سالمت ايثارگران

در ایــن قانــون تأمیــن بهداشــت ،درمــان ،مســکن ،بیمــه عمــر،
حــوادث و بازنشســتگی و نیازهــای معیشــتی بــا حفــظ عــزت،
کرامــت ،شــأن و جایــگاه آنــان بــه عهــدۀ بنیــاد شــهید و
امــور ایثارگــران گذاشــته شــده اســت .حضــور وزیــران رفــاه
و تأمیــن اجتماعــی و بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
در هیــأت امنــاء نشــانۀ توجــه بــه موضــوع ســامت اســت .از
وظایــف و اختیــارات هیئــت امنــاء؛ تصویــب خطمشــیها و
سیاســتهای کلــی و تصویــب ســایر موضوعاتــی اســت کــه
توســط رئیــس بنیــاد شــهید بــرای تحقــق اهــداف بنیــاد
ارائــه میشــود .از اهــم وظایــف رئیــس بنیــاد تهیــه ،تدویــن
و پیشــنهاد خطمشــیها و سیاســتهای اجرایــی ،برنامــه و
بودجــۀ ســاالنه ،صورتهــای مالــی و گــزارش عملکــرد ســاالنه
بنیــاد بــه هیــأت امنــاء بــرای اقــدام الزم ميباشــد (.)3
ت و درمــان در قانــون جامــع خدمــات رســانی
بهداشـ 
بــه ایثارگــران

در مــادۀ  13ایــن قانــون ،تأمیــن صــد درصــد هزینۀ بهداشــتی،
درمانــی بــه صــورت بیمــۀ ســامت ،بیمــۀ همگانــی ،بیمــۀ
مکمــل و بیمــۀ خــاص (خدماتــی کــه مشــمول قوانیــن بیمــه
همگانــی و تکمیلــی نمیگردنــد) خانــوادۀ شــهدا ،ایثارگــران،
آزادگان و افــراد تحــت تکفــل آنــان بــر عهــدۀ دولــت بــوده و
اعتبــارات آن هــر ســاله در قوانیــن بودجــه ســنواتی منظــور
میگــردد .در ايــن قانــون تأكيــد شــده اســت كــه تــا پایــان
قانــون برنامــۀ پن ـج ســالۀ پنجــم توســعۀ جمهــوری اســامی
ایــران ،صــد درصــد هزینههــای درمانــی ایثارگــران شــاغل
و بازنشســته و افــراد تحــت تکفــل آنــان بــر عهــدۀ دســتگاه
اجرائــی و صــد درصــد هزینههــای درمانــی ایثارگــران
غیرشــاغل و افــراد تحــت تکفــل آنــان بــر عهــدۀ بنیــاد شــهید
و امــور ایثارگــران اســت.
همچنیــن بــه موجــب مــادۀ  14ايــن قانــون ،بنیــاد موظــف
اســت امکانــات بهداشــتی ،درمانــی ،تشــخیصی ،توانبخشــی،
آموزشــی ،پیشــگیری ،دارو و تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای
گروههــای ویــژه؛ جانبــازان شــیمیایی ،اعصــاب و روان ،نخاعــی
و اندامهــای مصنوعــی داخلــی و خارجــی را تهیــه و تأمیــن
نمایــد .بدیــن منظــور بنیــاد میتوانــد ضمــن اســتفاده از
ظرفیــت بخشهــای دولتــی و غیردولتــی حســب ضــرورت بــا
تأییــد معاونــت برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی رئیــس جمهور
و تصویــب هیــأت وزیــران نســبت بــه توســعه یــا تأســیس
مراکــز ویــژه مــورد نیــاز ایثارگــران واجــد شــرایط اقــدام نمایــد.
همچنيــن ،بنیــاد موظــف اســت داروهــای خــاص ،تجهیــزات
پزشــکی و توانبخشــی و آمبوالنــس مــورد نیــاز ایثارگــران را از
محــل اعتبــارات مصــوب خــود تأمیــن و وارد نمایــد .بــهموجــب
مــادۀ  15ايــن قانــون ،بنیــاد موظــف اســت بــا همــکاری وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه ایجــاد بانــک جامــع
اطالعــات پزشــکی و پیراپزشــکی و تشــکیل پرونــدۀ ســامت
بــرای آنــان اقــدام نمایــد .مــادۀ  20ایــن قانــون بنیــاد را موظــف
Resource generation
Stewardship
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ایــن نظــام در یــک طراحــی چنــد الیــه و هرمــی شــکل ســعی
نمــوده کلیــۀ اعضــاء جامعــۀ هــدف خــود را در برگرفتــه و در
ســطوح خدمــات اولیــه (بیمــۀ همگانــی) بســیار فراگیــر ،در
دســترس و ســهلالوصــول عمــل کــرده و بهتدریــج کــه بــه
الیههــای باالتــر میرســد خدمــات تخصصــی و فــوقتخصصــی
ارائــه گــردد و متناســب بــا نیازهــای خــاص ،گروههــای
محدودتــری نیــز تعریــف شــود .همچنیــن توجــه بــه خدمــات
فعاالنــه و مراجعــۀ پیــش دســتانه نظــام بــه جامعــۀ هــدف
جهــت پایــش و مراقبــت از ســطح ســامت آنــان در قالــب
طــرح پایــش ســامت از اجــزاء اصلــی و تحولــی ایــن طراحــی
بــوده اســت (.)16

قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران
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اصلیتریــن کارکــرد نظــام ســامت ،ارائــۀ خدمــات ســامت و
مهمتریــن کارکــرد آن تولیــت میباشــد کــه فراتــر از بقیــۀ
کارکردهــا قــرار میگیــرد .چــرا کــه مســئولیت نهایــی عملکــرد
کلــی نظــام ســامت یــک کشــور همــواره بایــد بــر عهــدۀ
حکومــت قــرار گیــرد .تولیــت نــه تنهــا بــر ســایر کارکردهــا
تأثیــر میگــذارد ،بلکــه زمینــۀ دســتیابی بــه هــر یــک از
اهــداف نظــام ســامت را نیــز فراهــم مـیآورد .ایــن کارکردهــا
نیازمنــد برخــورداری از چشـمانداز روشــن ،خــرد و تأثیرگــذاری
هســتند کــه در کشــور مــا عمدتـاً در رابطــه بــا وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی مطــرح میشــود .نهــادی کــه بایــد
از ســوی دولــت بــه سیاســتگذاری ،نظــارت کلــی ،هدایــت،
تالشهــا و توســع ۀ اقدامــات مرتبــط بــا ســامت ملــی بپــردازد.
تولیــت بــه معنــی تعییــن و تقویــت قواعــد اجرایــی و ارائــۀ
جهتگیریهــا و راهبردهــا بــرای تمامــی نقــش آفرینــان ایــن
بخــش و پذیــرش مســئولیت کالن و پاســخگویی در باالتریــن
ســطح اســت کــه وزرات بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
بــه نیابــت از دولــت ایــن وظیفــه را برعهــده دارد .تولیــت در
ســه عملکــرد زیــر تجلــی مییابــد -1 :سیاســتگذاری
(تعییــن خطمشــی و جهتگیــری کالن نظــام ســامت) -2
حاکمیــت درونبخشــی (بهکارگیــری همــۀ تمهیــدات ممکــن
بــرای تضمیــن اجــرای سیاسـتهای اتخــاذ شــده)  -3رهبــری
بینبخشــی (بهکارگیــری ابزارهــای مشــروع تأثیرگــذاری
بــر بخشهــای دیگــر بــرای دســتیابی بــه اهــداف و نظــام
ســامت) بــا توجــه بــه نقــش عوامــل اجتماعــی ( .)15در
بررســی ســوابق موضــوع تحقیــق ،پژوهشــی در ایــن رابطــه
بــه عمــل نیامــده اســت و بیشــتر موضوعــات بــه مطالعــات
کلینیکــی و عــوارض آســیبهای جنگــی برمیگــردد.

دوره سوم ،شماره سوم ،ضمیمه اول .تابستان 1394

دوره سوم ،شماره سوم ،ضمیمه اول .تابستان 1394

کــردهاســت کــه بــا هماهنگــی وزارتخانههــای بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی ،تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی،
آمــوزش و پــرورش ،ورزش و جوانــان و ســازمان بهزیســتی
کشــور مراکــز مشــاورهای و مــددکاری ایثارگــران را تأســیس
نمایــد .الزم بــه ذكــر اســت كــه تهيــه آئیــن نامــۀ اجرایــی فصل
بهداشــت و درمــان بــه عهــدۀ بنیــاد و وزارتخانههــای تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی ،بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،دفــاع
و پشــتیبانی نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ایران و ســتاد
کل نیروهــای مســلح ميباشــد (بــه نقــل از روزنامــۀ رســمی
جمهــوری اســامی ایــران ،شــماره .)15(-)1392 ،106
سیاس ـتهای كلــی نظــام در امــور ترویــج و تحكیــم
فرهنــگ ایثــار و جهــاد و ســاماندهی امــور ایثارگــران
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رویکرد راهبردی
مدیریــت راهبــردي ،مخصوصــاً زمانــی کــه بــا مراقبــت
بهداشــتی (ســامت) ســازگار اســت ،فرایندهــای ضــروری
ســازمانهای ســامت را تأمیــن میکنــد تــا تغییــرات
اتفــاق افتــاده را بررســی نمایــد ( ،)19ســازمانهای ســامت
بایــد بکوشــند تــا هــم اثربخــش باشــند و هــم کارایــی داشــته
باشــند .امــا اگــر قــرار باشــد یکــی را انتخــاب کننــد ،ســازمان
همیشــه بایــد اثربخشــی را انتخــاب کنــد ( .)20بهمنظــور
دس ـتیابی بــه معیــار ســامت بهعنــوان بیانــی از تندرســتی
کامــل جســمی ،روحــی و اجتماعــی انســان ،افــراد ،جوامــع،
ســازمانها و ملــل مختلــف بــا یکدیگــر کار میکننــد تــا
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از طرفــی براســاس قانــون وظایــف وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی مصــوب  1367/3/3مجلــس شــورای
اســامی ،تدویــن و ارائــۀ سیاســتها ،تعییــن خطمشــیها
و نیــز برنامهریــزی بــرای فعالیتهــای مربــوط بــه تربیــت
نیــروی انســانی گــروه پزشــکی ،پژوهــش ،خدمــات بهداشــتی
و درمانــی ،دارویــی ،بهزیســتی و تأمیــن اجتماعــی بــر عهــدۀ
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی اســت.

در بندهــای  2 ،1و 3سیاســتهای کلــی ابالغــی ســامت
از طــرف حضــرت آیــتاهلل خامنــهای رهبــر معظــم انقــاب
اســامی در اجــرای بنــد  1اصــل  110قانــون اساســی چنیــن
آمــده اســت -1 :تحقــق رویکــرد ســامت همــه جانبــه و انســان
ســالم در همــۀ قوانیــن ،سیاســتهای اجرایــی و مقــررات بــا
رعایــت الــف -اولویــت پیشــگیری بــر درمــان ب -روزآمــد
نمــودن برنامههــای بهداشــتی و درمانــی پ -کاهــش مخاطــرات
و آلودگیهــای تهدیــد کننــدۀ ســامت مبتنــی بــر شــواهد
معتبــر علمــی ت -تهیــۀ پیوســت ســامت بــرای طرحهــای
کالن توســعهای  -2ارتقــاء شــاخصهای ســامت بــرای
دســتیابی بــه جایــگاه اول در منطقــۀ آســیای جنــوب غربــی
 -3اصــاح و تکمیــل نظامهــای پایــش ،نظــارت و ارزیابــی
بــرای صیانــت قانونمنــد از حقــوق مــردم و بیمــاران و اجــرای
صحیــح سیاســتهای کلــی در بنــد  7بــر تفكيــك وظايــف
توليــت ،تأميــن مالــي و تــدارك خدمــات در حــوزۀ ســامت
بــا هــدف پاســخگويي ،تحقــق عدالــت و ارائــۀ خدمــات درمانــي
مطلــوب بــه مــردم بــه شــرح ذيــل پرداختــه شــده اســت-1 :
توليــت نظــام ســامت شــامل سياســتگذاريهاي اجرايــي،
برنامهريزيهــاي راهبــردي ،ارزشــيابي و نظــارت توســط وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــكي میباشــد .در ادامــه بــه
افزايــش و بهبــود كيفيــت و ايمنــي خدمــات و مراقبتهــاي
جامــع و يكپارچــۀ ســامت بــا محوريــت عدالــت و تأكيــد
بــر پاســخگويي ،اطال عرســاني شــفاف ،اثربخشــي ،كارآيــي و
بهــرهوري در قالــب شــبكۀ بهداشــتي و درمانــي منطبــق بر نظام
ســطحبندي و ارجــاع میپــردازد  -2ترويــج تصميمگيــري و
اقــدام مبتنــي بــر يافتههــاي متقــن و علمــي در مراقبتهــاي
ســامت ،آمــوزش و خدمات بــا تدويــن اســتانداردها و راهنماها،
ارزيابــي فناوريهــاي ســامت ،اســتقرار نظــام ســطحبندي بــا
اولويــت خدمــات ارتقــاء ســامت و پيشــگيري و ادغــام آنهــا
در نظــام آمــوزش علــوم پزشــكي  -3مســئلۀ مهمــی کــه در
سیاسـتهای کلــی به آن اشــاره شــده اســت ،نیــاز بــه پرداختن
موضــوع تحقیــق میباشــد ،موضــوع تدویــن برنامــۀ جامــع
مراقبتــی و حمایتــی بــرای ایثارگــران و جامعــۀ معلــوالن کشــور
بــا هــدف ارتقــاء ســامت و توانمندســازی آنهــا اســت (.)18
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رهبــر انقــاب اســامی سیاسـتهای كلــی نظــام در امــور ترویج
و تحكیــم فرهنــگ ایثــار و جهــاد و ســاماندهی امــور ایثارگــران
را در تاريــخ  1389/11/29ابــاغ نمودنــد .در ايــن سياســتها
كــه بهمنظــور ترویــج و تحكیــم فرهنــگ پایــداری و ایثــار و
جهــاد در كشــور و تكریــم و پاســداری از حــق ایثارگــران اعــم از
شــهدا ،ایثارگــران ،آزادگان ،رزمنــدگان و خانوادههــای آنــان و
ســهمی كــه در عــزت ،امنیــت و اقتــدار ملــی و نظــام اســامی
دارنــد ،نکاتــی در رابطــه بــا ســامت آمــده اســت از جملــه-1 :
توانمندســازی فــردی و جمعــی و اهتمــام به پرورش اســتعدادها
و ارتقــاء ســطح علمــی ،فنــی و فرهنگــی ایثارگــران و فرزنــدان
آنهــا بهمنظــور نقشآفرینــی فعــال و مؤثــر در عرصههــای
مختلــف و اولویــت دادن بــه اســتفاده از ایثارگــران در بخشهای
مدیریتــی در شــرایط مســاوی  -2اولویــت دادن بــه ایثارگران در
سیاســتگذاریها ،برنامههــا ،قوانیــن و آئیننامههــای كشــور
و نیــز در تخصیــص و توزیــع امكانــات و حمایتهــای دولتــی
ت در زمینههــای اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی
و فعالیــ 
كشــور بــه تناســب ایثــار و جهــاد در راه اســام و اهــداف
انقــاب اســامی  -3شــناخت نیازهــای واقعــی و ارائــۀ خدمــات
مؤثــر بــه ایثارگــران و خانوادههــای آنــان در ابعــاد مختلــف
فرهنگــی ،علمــی ،آموزشــی ،اجتماعــی ،بهداشــتی ،درمانــی،
بیم ـهای ،معیشــتی ،اشــتغال ،مســكن ،حقوقــی ،اداری ،رفاهــی
و اســتخدامی بــا حفــظ اصــول عزتمنــدی ،عدالــت و روحیــه
خــود اتكایــی و شــئون ایثارگــری  -4توســعۀ مراكــز علمــی و
پژوهشــی و ارتقــاء ظرفیتهــا ،توانمندیهــا و فناوریهــا و
اهتمــام بــه تأمیــن تجهیــزات و آموزشهــا و مراقبتهــای
الزم بــرای پیشــگیری ،درمــان و كاهــش آســیبهای
فــردی و جمعــی ناشــی از جنــگ و تهدیــدات آن (.)17

سیاستهای کلی سالمت

مقــاله پـــــژوهشي
سیســتمهای ســامت متنــوع را در جهــان تشــکل دهنــد.
( .)21در رویکــرد راهبــردی ســوالهای اساســی زیــر پرســیده
میشــود -1 :مــا کجــا هســتیم؟  -2بایــد بــه کجــا برســیم؟
(شــکاف/جایگاه آینــدۀ نهایــی)  -3چگونــه شــکاف را از بیــن
ببریــم؟ (طراحــی راهبــردی)  -4چگونــه پیشــرفت خــود را
رصــد کنیــم؟ ( .)22مدیــران ســامت بایــد بداننــد کــه رویکرد
راهبــردی ،چارچوبــی بــرای تفکــر دربــارۀ ســازمان و آینــدۀ آن
ایجــاد میکنــد امــا بایــد بــا نیروهــای درونــی و بیرونــی قــوی
کــه بیشــتر اوقــات تحــت پایــش نیســتند دســت و پنجــه نــرم
کننــد .همانطــور کــه مینتزبــرگ میگویــد :اجــرا همیشــه
پیچیدهتــر و البتــه جالبتــر از تئــوری اســت (.)20
در رویکــرد راهبــردی ،اهمیــت نقــش و تأثیــر محيــط و
طراحــی و تدویــن راهبردهــا بــه انــدازهای اســت کــه اغلــب
محققــان و دانشــمندان ســازمانی ،مدیریــت راهبــردی را
معــادل و مســاوی مدیریــت محیــط دانســته و آن را پاســخی
بــه چالشهــا و تالطمهــای محیطــی میداننــد ( ،)19لــذا
بــرای آسیبشناســی الزم اســت کــه نظــام ســامت ایثارگــران
از ابعــاد مختلــف ذیــل ،از نظــر مطلوبیــت مــورد ارزیابــی
قرارگیــرد -1 :ســاختار سیاســتگذاری نظــام ســامت -2
تولیــت نظــام ســامت ایثارگــران  -3زیــر سیســتمهای نظــام
ســامت ایثارگــران  -4راهبردهــای نظــام ســامت ایثارگــران
 -5کلیدهــای ســنجش موفقیــت نظــام ســامت ایثارگــران.
ایــن تحقيــق از نظــر هــدف كاربــردي ،توســعهای و از نــوع
توصیفــی -تحلیلــی میباشــد .جامعــۀ آمــاری تحقیــق
شــامل صاحبنظــران حــوزۀ سیاســتگذاری و مدیریــت در
حــوزۀ بهداشــت و درمــان ایثارگــران در بخشهــای مختلــف
قانونگــذاری در حــوزۀ ســامت ،مدیریــت خدمــات ســامت
نیروهــای مســلح و انجمنهــای صنفــی ،تخصصــی ایثارگــران و
خانوادههــای آنهــا کــه بــر اســاس آمارهــای تقریبــی حــدودا ً
 600نفــر میباشــند .حجــم نمونــۀ آمــاری بــا توجــه بــه حجــم
جامعــۀ آمــاري بــا اســتفاده از فرمــول تعييــن جامعــۀ نمونــه
كوكــران و بــا لحــاظ  5درصــد خطــا و  95درصــد اطمينــان،
مجموعـاً  234نفــر تعییــن شــدند کــه  247نفــر شــرکت کردند.
مواد و روشها

گردآوري اطالعات و تحليل دادهها

روايي و پايايي پرسشنامه

بــرای بررســی چنیــن موضوعــی بــا توجــه بــه مبانــی نظــری
پژوهــش و مصاحبههــا ،از تعــدادی افــراد صاحبنظــر
خواســته شــده تــا در مــورد  6مقولــه کــه هــر کــدام شــامل
شــاخصههای مربــوط بــه خــود اســت اظهــارنظــر کننــد.
پرسشــنامهای بهمنظــور اندازهگیــری نظــر آنهــا پدیــد آمــد
تــا در دو وضعیــت موجــود و مطلــوب هــر کــدام از مقولههــا
و شــاخصها مقادیــری بدســت دهنــد .بــرای بررســی ایــن
ســؤال کــه آیــا ابــزار ســاخته شــده تــا انــدازهای اعتبــار دارد
کــه بتوانــد مقادیــر بــا ارزش از ســازههای مــورد اندازهگیــری
بدســت دهــد؟ نخســت پرسشــنامۀ مــورد نظــر بــه چنــد نفــر
از افــراد صاحبنظــر داده شــد تــا در مــورد گویههــا بررســی
نمایــد تــا مشــخص گــردد کــه قابلیــت اندازهگیــری ســازه
مــورد نظــر را دارنــد یــا نــه .نتیجــۀ ایــن بررس ـیها ،شــواهدی
در مــورد روایــی ابــزار اندازهگیــری ارایــه کــرد کــه از حیــث
اصــول روانســنجی حائــز اهمیــت اســت .در برخــی مــوارد بــا
توجــه بــه نظــرات داده شــده ،برخــی از گویههــا تغییــر یــا بــه
کلــی حــذف شــدند .در گام بعــد بــرای اندازهگیــری میــزان
اعتبــار 23ابــزار اندازهگیــری نیــز از  31نفــر از افــرادی کــه
شــباهت زیــادی بــه جامعــۀ آمــاری داشــتند اســتفاده شــد.
بــرای محاســبۀ ضریــب اعتبــار نیــز از همســانی درونــی و ضریب
آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت .میــزان اعتبــار بــه دســت
آمــده در مــورد  30پرســش برابــر  α= %39بــود کــه از حیــث
اندازهگیــری مقــدار کامــ ً
ا قابــل اعتمــاد بــه شــمار مــیرود.
عــاوه بــر اندازهگیــری میــزان اعتبــار پرسشــنامه ،همبســتگی
تــک تــک گویههــا بــا کل ابــزار نیــز مــورد اندازهگیــری قــرار
گرفــت تــا چنانچــه پرسشــی بــا کل ابــزار اعتبــار پایینــی
داشــته باشــد از مطالعــه خــارج گــردد .بــا توجــه بــه اینکــه
میــزان اعتبــار از مقــدار قابــل قبــول برخــوردار بــود و ضریــب
همبســتگی تــکتــک پرســشها بــا کل پرســشها نیــز از
همبســتگی باالیــی برخــوردار بــود لــذا پرسشــنامۀ نهایــی در
مــورد افــراد نمونــه بــه کار بســته شــد.
یافتهها

توصیف آماری دادهها

در ایــن پژوهــش  247نفــر از مدیــران ارشــد و صاحبنظــر
در مــورد نظــام ســامت ایثارگــران شــرکت داشــتند کــه در
جدولهــای  1و  2بــا توجــه بــه مشــخصات فــردی و مدیریتــی
ایــن افــراد بــه ترتیــب توصیــف آمــاری نشــان داده شــده اســت.
بــا توجــه بــه جدولهــاي بــاال 75 ،درصــد از افــراد شــرکت
کننــده معــاون مدیــرکل و وزیــر میباشــند 52 ،درصــد بــا
تحصیــات پزشــکی 48 ،درصــد تحصیــات مدیریتــی و 92
درصــد فــوق لیســانس و باالتــر داشــتند ،همچنیــن  81درصــد
از شــرکت کننــدگان از جامعــۀ ایثارگــری بودهانــد 94 .درصــد
از شــرکت کننــدگان ســابقۀ مدیريــت دارنــد کــه مدیریــت 65
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گــردآوری اطالعــات بــه صــورت میدانــی و کتابخانــهای
بــوده و ابــزار گــردآوري اطالعــات پرسشــنامه بــوده اســت.
از روش کتابخانــهای بــرای تبییــن گویههــا و شــاخصها
اســتفاده گردیــد .بــا توجــه بــه اینکــه ســطح اندازهگیــری
متغیــر فاصلــهای اســت از آزمونهــای  Tاز نرمافــزار آمــاری
اجتماعــی  22SPSSاســتفاده گردیــد ( .)23آزمــون  Tبــرای
بررســی تفــاوت بیــن دو میانگیــن بــه کار بــرده میشــود.
هــدف اصلــی از بــه کارگیــری ایــن آزمــون بررســی وضعیــت
متغیــر اندازهگیــری شــده در دو وضعیــت موجــود و مطلــوب
اســت .دو میانگیــن بــر اســاس پاسـخهای ارایــه شــده در مــورد

 30گویــه بدســت آمــده اســت .مقــدار عــددی هــر کــدام از
گویههــا میتوانــد دســت کــم از  1تــا  4باشــد.
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جدول  -1مشخصات فردی جامعۀ آماری.

جدول  -2مشخصات مدیریتی جامعۀ آماری.

جدول  -3مطلوبیت ساختار سیاستگذاری نظام سالمت ایثارگران از حیث معنیداری.

تحلیل آماری دادهها

از آنجــا کــه هــر کــدام از مقولههــا و شــاخصههای مربــوط
در دو وضعیــت :الــف -موجــود ب -مطلــوب مــورد ســوال قــرار
گرفتهانــد و ســطح اندازهگیــری نیــز بــه صــورت فاصلــهای
اســت لــذا ایــن آزمــون همخــوان بــا آزمــون تــی میباشــد.
در تحلیــل آمــاری شــاخصهای مقولــه ،رتبههایــی بــه
شــاخصها داده شــده اســت .ایــن رتبههــا نشــانگر میــزان
اهمیــت شــاخص در آن مقولــه اســت ،شــاخصی کــه دارای
اولیــن رتبــه باشــد نشــاندهندۀ اهمیــت بــاالی آن در مقولــه
میباشــد.

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  4وضعیــت مقولــۀ مطلوبیــت
ســاختار سیاس ـتگذاری نظــام ســامت ایثارگــران از شــرایط
مطلــوب برخــوردار نیســت و بایــد بهبــود یابــد.

48
48

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  8وضعیــت مقولــۀ مطلوبیــت
زیرسیســتمها در نظــام ســامت ایثارگــران از شــرایط مطلــوب
برخــوردار نیســت و بایــد بهبــود یابــد.
ت -مقولــۀ مطلوبیــت راهبردهــای نظــام ســامت ایثارگــران
بــرای ارتقــاء ســامت ،کــه ایــن مقولــه خــود شــامل  8شــاخص
بــه شــرح جــدول  9میباشــد ،کــه شــاخصها از حیــث ســطح

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.3.3.41

الــف -مقولــۀ مطلوبیــت ســاختار سیاســتگذاری نظــام
ســامت ایثارگــران چگونــه اســت؟ ایــن مقولــه خــود شــامل 5
شــاخص بــه شــرح جــدول  3میباشــد کــه از حیــث ســطح
معنــیداری بــه گونــهای مرتــب شــدهاند کــه آنهایــی کــه
در ســطح بســیار بــاال معنــیدار بودهانــد در قســمتهای
نخســت آمدهانــد .بــا توجــه بــه جــدول  3بررســی تفــاوت
بیــن میانگیــن وضعیــت موجــود و میانگیــن وضعیــت مطلــوب
در مــورد مطلوبیــت ســاختار سیاســتگذاری نظــام ســامت
ایثارگــران در ســطح  P>0/05معنــیدار اســت.

پ -مقولــۀ مطلوبیــت زیــر سیســتمها در نظــام ســامت
ایثارگــران و خانوادههــای آنهــا ،کــه ایــن مقولــه خــود
شــامل  7شــاخص بــه شــرح جــدول  7میباشــد کــه از حیــث
ســطح معن ـیداری مرتــب شــدهاند بــه گون ـهای کــه آنهایــی
کــه در ســطح بســیار بــاال معن ـیدار بودهانــد در قســمتهای
نخســت آمدهانــد .بــا توجــه بــه جــدول  7بررســی آزمــون
تفــاوت بیــن میانگیــن وضعیــت موجــود و میانگیــن وضعیــت
مطلــوب در مــورد مطلوبیــت زیرسیســتمها در نظــام ســامت
ایثارگــران در ســطح  P>0/05معنــیدار اســت
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درصــد از آنهــا مرتبــط بــا ایثارگــران بــوده اســت .بنابرایــن
دادههــا از اعتبــار باالیــی برخــوردار هســتند و از نظــر علمــی و
تجربــی موضــوع قابــل اعتمــاد اســت.

ب -مقولــۀ مطلوبیــت تولیــت نظــام ســامت ایثارگــران ،کــه
ایــن مقولــه خــود شــامل  5شــاخص بــه شــرح جــدول 5
میباشــد کــه شــاخصها از حیــث ســطح معنــیداری مرتــب
شــدهاند .بــا توجــه بــه جــدول  5بررســی آزمــون تفــاوت بیــن
میانگیــن وضعیــت موجــود و میانگیــن وضعیــت مطلــوب در
مــورد مطلوبیــت تولیــت نظــام ســامت ایثارگــران نشــانگر
معن ـیداری بــودن آزمــون آمــاری در ســطح  P>0/05اســت.
بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  6وضعیــت مقولــۀ مطلوبیــت
تولیــت نظــام ســامت ایثارگــران از شــرایط مطلــوب برخــوردار
نیســت و بایــد بهبــود یابــد.

مقــاله پـــــژوهشي

دوره سوم ،شماره سوم ،ضمیمه اول .تابستان 1394

جدول  -4آزمون آماری مطلوبیت ساختار سیاستگذاری نظام سالمت ایثارگران.

جدول  -5مطلوبیت تولیت نظام سالمت ایثارگران و خانوادهای آنها از حیث معنیداری.

جدول  -6آزمون آماری مطلوبیت تولیت نظام سالمت ایثارگران و خانوادهای آنها.
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جدول  -7مطلوبیت زیرسیستمها در نظام سالمت ایثارگران از حیث معنیداری.

جدول  -8آزمون آماری مطلوبیت زیرسیستمها در نظام سالمت ایثارگران و خانوادهای آنها.

جدول -9مطلوبیت راهبردهای نظام سالمت ایثارگران از حیث معنیداری.
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معنــیداری مرتــب شــدهاند .بررســی آزمــون تفــاوت بیــن
میانگیــن وضعیــت موجــود و میانگیــن وضعیــت مطلــوب نشــان
داد کــه مطلوبیــت راهبردهــای نظــام ســامت ایثارگــران بهبــود
یابــد ( .)P>0/05بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  9وضعیــت مقولــۀ
نقــش مطلوبیــت راهبردهــای نظــام ســامت ایثارگــران بــرای
ارتقــاء ســامت از شــرایط مطلــوب برخــوردار نیســت و بایــد
بهبــود یابــد.
ث -مقولــۀ مطلوبیــت ســنجش میــزان موفقیــت نظــام
ســامت ایثارگــران ،کــه ایــن مقولــه شــامل  5شــاخص
اســت کــه مطابــق جــدول  11از حیــث ســطح معنــیداری
مرتــب شــدهاند .بررســی تفــاوت بیــن میانگیــن وضعیــت
موجــود و میانگیــن وضعیــت مطلــوب در مــورد مطلوبیــت
ســنجش میــزان موفقیــت نظــام ســامت ایثارگــران نشــانگر
معن ـیدار بــودن آزمــون در ســطح  P>0/05اســت .بــا توجــه
بــه نتایــج جــدول  12وضعیــت مقولــۀ مطلوبیــت ســنجش
میــزان موفقیــت نظــام ســامت ایثارگــران از شــرایط مطلــوب
برخــوردار نیســت و بایــد بهبــود یابــد.
تحلیل آماری همۀ مقولهها
تحلیــل آمــاری همــۀ مقولههــا در پاســخ بــه ســؤال زیــر

انجــام شــده اســت؛ مطلوبیــت نظــام ســامت ایثارگــران بــرای
ارتقــاء ســامت چگونــه اســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال
بایــد کل شــاخصهای مربــوط بــه همــۀ مقولههــا باهــم جمــع
شــده و میانگیــن آنهــا محاســبه گــردد .میانگیــن میبایســت
در دو وضعیــت موجــود و مطلــوب بــه طــور جداگانــه محاســبه
گــردد چــرا کــه بــرای انجــام آزمــون تــی بــه دو میانگیــن نیــاز
داریــم .نتیجــه ایــن آزمــون و آمارههــای محاســبه شــده در
جــدول  13نشــان داده شــده اســت .بررســی آزمــون تفــاوت
بیــن میانگیــن وضعیــت موجــود و میانگیــن وضعیــت مطلــوب
نظــام ســامت ایثارگــران در ســطح  P>0/05معن ـیدار اســت.
باتوجــه بــه اینکــه ایــن آزمــون معنـیدار اســت لــذا میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه بــه طــور کلــی مطلوبیــت نظــام ســامت
ایثارگــران در وضعیــت نامطلــوب اســت.
بحث و نتیجهگیری
بــا توجــه بــه جــدول  ،13پاســخ بــه ســوال اصلــی مطلوبیــت
نظــام ســامت ایثارگــران بــرای ارتقــاء ســامت چگونــه اســت؟
نتیجهگیــری میشــود کــه ســاختار و رونــد موجــود قــادر بــه
پاســخگویی بــه نیازهــای ســامتی ایثارگــران در ابعــاد ذیــل
نمیباشــد :الــف -بــا توجــه بــه جدولهــای  3و  4نتیجهگیــری

جدول -10آزمون آماری مطلوبیت راهبردهای نظام سالمت ایثارگران.
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جدول  -11مطلوبیت سنجش میزان موفقیت نظام سالمت ایثارگران از حیث معنیداری.

جدول  -12آزمون آماری مطلوبیت سنجش میزان موفقیت نظام سالمت ایثارگران.

50
50

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.3.3.41

جدول  -13آزمون آماری مطلوبیت نظام سالمت ایثارگران.

مقــاله پـــــژوهشي

بــا توجــه بــه نتایــج پیشــنهادمیشــود -1 :شــورای راهبــردی
بــه ریاســت رئیــس جمهــور و حضــور رئیــس مجلــس و رئیــس
ســتاد کل نیروهــای مســلح و بــه دبیــری رئیــس بنیــاد شــهید
و امورایثارگــران تشــکیل گــردد و در ایــن میــان از نقــش
مشــورتی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بهرهبــرداری
گــردد .همچنیــن هیئــت امنــاء بنیــاد در ســاختار و فعالیــت
تحــول اساســی داشــته و نقــش فعالتــری در جهــت رفــع
مشــکالت ایثارگــران ایفــاء نمایــد کــه بــا تشــکیل جلســات

بیشــتر و گــزارش آن بــه ایثارگــران وظیفــۀ خــود را ایفــاء
نمایــد  -2یــک ســامانه یــا ســتاد راهبــردی تولیــت ســامت
ایثارگــران و خانوادههــای آنهــا در وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی بــا مســئولیت وزیــر و بــا ســاختار متناســب بــا
ویژگیهــای ایــن جامعــۀ ایثارگــری ایجــاد گــردد تــا نیازهــای
ســامت آنــان بــه صــورت تخصصــی ســازماندهی و مدیریــت
گــردد .متولیــان نهادهــای وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی،
انجمنهــای صنفــی ،تخصصــی ،وزارت دفــاع و پشــتیبانی
نیروهــای مســلح و نماینــدگان دســتگاه هــای مرتبــط و بنیــاد
شــهید و امــور ایثارگــران عضــو ایــن ســتاد راهبــردی و ســامانه
خواهنــد بــود  -3بــا توجــه بــه نظــر پاســخگویان الزم اســت اوالً
زیرسیســتمهایی کــه در وضــع موجــود عم ـ ً
ا وجــود ندارنــد و
بــه ترتیــب اهمیــت قیــد شــدهاند در ســاختار نظــام ســامت
تعریــف گردنــد ،ثانیــاً ایــن زیرسیســتمها از طــرف ســامانۀ
راهبــردی مــورد حمایــت قــرار گیرنــد ،ایــن زیــر سیســتمها
شــامل :تحقیــق و پژوهــش ،ارزیابــی و ارتقــاء عملکــرد ،پایــش
ســامت ،تأمیــن و آمــوزش منابــع انســانی ،توســعۀ اطالعــات و
فنــاوری پزشــکی ،ارائــۀ خدمــات ســامت ،تأمیــن منابــع مالــی
و پشــتیبانی درمــان هســتند.

بــا توجــه بــه نظــر پاســخگویان الزم اســت اوالً راهبردهایــی
کــه در وضــع موجــود عمــ ً
ا دیــده نشــدهاند بــه ترتیــب
اهمیــت ذیــل برنامهریــزی گردنــد ،ثانیــاً ایــن راهبردهــا از
طــرف ســامانۀ راهبــردی بــه صــورت مســتقیم مدیریــت گردند،
ایــن راهبردهــا عبارتنــد از :آمــوزش بهداشــت و تغذیــه ،مشــاوره
و مــددکاری ،مراقبــت پزشــکی در منــزل و خدمــات آمبوالنــس،
خدمــات ســرپایی و دندانپزشــکی ،خدمــات توانبخشــی ،خدمات
دارویــی و تجهیــزات پزشــکی ،ارتــز و پروتــز ،بســتری و جراحی.
بــه طــور کلــی در رابطــه بــا ارزیابــی سیســتم میبایســت
عوامــل کلیــدی نــوآوری و اثربخشــی بــا اولویــت در کنــار
کيفيــت ،دسترســي و هزينــه بهعنــوان عوامــل کلیــدی
ســنجش موفقیــت سیســتم مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
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میشــود کــه ســاختار سیاســتگذاری پاســخگوی نظــام
ســامت ایثارگــران نبــوده و رافــع مشــکالت ایشــان نبــوده
اســت .در ایــن میــان نقــش قــوۀ مجریــه دارای اهمیــت خاصــی
در سیاســتگذاری میباشــد .از طرفــی هیــأت امنــاء بنیــاد
شــهید و امــور ایثارگــران در رتبــۀ ســوم اهمیــت قــرار گرفتــه و
ایــن نشــانگر ملمــوس نبــودن نقــش سیاسـتگذاری ایــن نهــاد
قانونــی در ایــن بخــش اســت ب -برابــر جدولهــای  5و6
نتیجهگیــری میشــود کــه وضــع موجــود تولیــت از نظــر جامعۀ
آمــاری مــورد تأییــد نبــوده ،در ایــن قســمت نظــر پاســخگویان
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی از اهمیــت خاصــی
برخــوردار بــوده و الزم اســت متولــی اصلــی موضــوع باشــند .در
اینجــا بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران علیرغــم ســابقۀ طوالنــی
در امــر خدماتدهــی در رتبــۀ آخــر اهمیــت قرارگرفتــهاســت
و از نظــر جامعــۀ آمــاری موفــق نبــوده اســت پ -بــا توجــه
بــه جدولهــای  7و  8نتیجهگیــری میشــود کــه وضــع
موجــود زیرسیســتمها از نظــر جامعــۀ آمــاری مــورد تأییــد
نبــوده و نقشــی در خدمــات ســامت ندارنــد ت -بــا توجــه بــه
جدولهــای  9و  10نتیجهگیــری میشــود کــه راهبردهــای
موجــود از نظــر جامعــۀ آمــاری مطلــوب نبــوده و برخــی در
برنامهریــزی مدیریتــی دیــده نشــد ه اســت ث -بــا توجــه بــه
جدولهــای  11و  12نتیجهگیــری میشــود کــه در رابطــه بــا
ســنجش میــزان موفقیــت نظــام ســامت خــوب عمــل نشــده
اســت و از نظــر جامعــۀ آمــاری مطلــوب نیســت.
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