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چکیده
ارجاع :ثْوٌی اوجط ،فطّبًیبى ػلی،
چبلصّبی اثطگصاض ثط عطح تحَل
ًظبم سالهت اظ زیسگبُ وبضهٌساى ٍ
هسیطاى ثیوبضستبىّبی استبى تْطاى.
ضاّجطزّبی هسیطیت زض ًظبم سالهت
1397؛ .80-9 :)1(3
تاریخ دریافت1396/12/12 :
تاریخ اصالح نهایی1397/03/21 :
تاریخ پذیزش1397/03/23 :

سمینه و هدف :اهطٍظُ ًظبم سالهت زض ایطاى ثب چبلصّبی ثعضگی ضٍثطٍست .لصا ّسف پژٍّص حبضط،
تحلیل چبلصّبی اثطگصاض ثط عطح تحَل ًظبم سالهت اظ زیسگبُ وبضهٌساى ٍ هسیطاى ثیوبضستبىّبی استبى
تْطاى زض ًظط گطفتِ ضس.
روش پضوهص :پژٍّص حبضط اظ ًظط ّسف ،وبضثطزی ٍ اظ ًظط ضیَُ گطزآٍضی زازُّب ،پیوبیطی ثَز .خبهؼِ
آهبضی ضبهل وبضهٌساى ٍ هسیطاى ثیوبضستبىّبی استبى تْطاى ثَزًس .حدن ًوًَِ عجك فطهَل ًوًَِ گیطی
خبهؼِ ًبهحسٍز ثطاثط ثب ً 384فط زض ًظط گطفتِ ضس ٍ اظ ضٍش ًوًَِگیطی ذَضِای استفبزُ گطزیس .اثعاض
گطزآٍضی زازُّب ،پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ ثَز .پبیبیی پطسطٌبهِ ثٍِسیلِ ضطیت آلفبی وطًٍجبخ ٍ ضٍایی
پطسطٌبهِ ثب استفبزُ اظ ضٍایی ّوگطا تأییس ضس .تحلیل زازُّب ثب آظهَى  tثطای ثطضسی ٍضؼیت هتغیطّب،
تحلیل ػبهل تبییسی ٍ ّوچٌیي هسل هؼبزالت سبذتبضی خْت سٌدص ثطاظش هسل پژٍّص ٍ ثطضسی
فطضیِّب ٍ ثب استفبزُ اظ ًطمافعاضّبی  Amos 22 ٍ SPSS 22اًدبم ضسُ است.
یافتهها :یبفتِّبی تحمیك حبوی اظ آى است وِ ػَاهل آهَظضی ثب ضطیت ضگطسیًَی  ،5/18ویفیت
ذسهبت ثب ضطیت ضگطسیًَی  ،6/93حوبیت هبلی ثب ضطیت ضگطسیًَی ٍ ٍ 3/35ضَح اضتجبعبت ثب ضطیت
ضگطسیًَی  1/49ثط عطح تحَل سالهت زض سغح اعویٌبى  95زضصس تأثیط هؼٌبزاضی زاضًس.
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نتیجه گیزیً :تبیح ًطبى هیزّس وِ آهَظش ،ویفیت ذسهبت ،حوبیت هبلی ٍ ٍضَح اضتجبعبت ثِ ػٌَاى
ػَاهلی ضاّگطب خْت ضفغ چبلصّبی هَخَز زض عطح تحَل ًظبم سالهت زض ثیوبضستبىّب ٍ هطاوع زضهبًی
هیثبضٌس.
واصههای کلیدی :آهَظش ،ویفیت ذسهبت ،حوبیت هبلیٍ ،ضَح اضتجبعبت ،عطح تحَل سالهت
کاربرد مدیریتی :ارائه راهکارهایی به مذیزان بیمارستانها و مزاکز درمانی جهت پاسخگویی و انطباق پذیزی
هز چه بیشتز با چالشهای اثز گذار بز طزح تحول سالمت
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ذسهبت ثْساضتی زضهبًی یىی اظ ضطٍضیتطیي ًیبظّبی
اًسبًی زض ّوِ وطَضّب هیثبضس .اّویت ایي هسئلِ زض
سبلّبی اذیط ثِ ػلت گستطش ثیوبضیّبی صؼت الؼالج ٍ
پط ّعیٌِ چٌس ثطاثط ضسُ است .ثِػجبضتی زیگط؛ اهطٍظُ
هَضَع سالهت اظ اٍلَیتّبی اصلی ظًسگی افطاز است (.)1
زض ّط ًظبم سالهت ،ثیوبضاى ثِعَض عجیؼی اًتظبض زاضًس،
ذسهبت هَضز ًیبظ ضا ثب ویفیت ٍ زض ظهبى هٌبست زضیبفت
ًوبیٌس (.)2
عطح تحَل ًظبم سالهت ،عطحی ثطای ثْجَز
سیستنّبی سالهت ایطاى است وِ اظ  15اضزیجْطت 1393
آغبظ ثِ وبض وطز ( .)3تحَل زض ًظبم سالهت ثب  3ضٍیىطز
حفبظت هبلی اظ هطزم ،ایدبز ػسالت زض زستطسی ثِ ذسهبت
سالهت ٍ ًیع اضتمبء ویفیت ذسهبت اخطا هیضَز (ً .)3مطِ
تحَل ًظبم سالهت ،هیتَاًس زض صَضت اخطای هٌبست،
پیططفتی اضظضی زض ػطصِ سالهت ٍ ًَیس ثرص تحمك
اّساف ثبضس ( .)3زض  2زِّ اذیط ثِزًجبل ػسم تَاًبیی
ًظبمّبی سالهت زض پبسرگَیی ثِ ًیبظّب ٍ اًتظبضات خسیس
ثْساضتی ،زضهبًی ٍ ثبظتَاًی ،گطایص ثیيالوللی لَی زض
ضاثغِ ثب اصالح ًظبم سالهت ثب استفبزُ اظ سبظ ٍ وبض
التصبزی ضىل گطفتِ است ( .)3زض زًیبی اهطٍظ،
زیسگبُّبی سالهت چطن اًساظی ٍسیغتط یبفتِ ٍ ثِ
اًتظبضات غیط پعضىی تَخِ ٍیژُای هؼغَف ضسُ است .ضضس
اًتظبضات ٍ تَخِ هطزم ًسجت ثِ ایوٌی ،ویفیت ٍ ػسالت،
فطبض خْت ایدبز ًظبم سالهتی پبسرگَ زض ثطاثط ػولىطز ضا
افعایص زازُ است (.)2
ًظبم سالهت اهطٍظُ هب اظ پعضه هحَضی فعایٌسُ ،چٌس
پبضگی ٍ خعیطُای ػول ًوَزى سیبستگصاضاى ٍ تصوین
سبظاى ،ضؼف زض سیبست گصاضی هلی ثطای ًظبم سالهت،
وطوىصّبی خٌبحی ثیي سبظهبىّب ٍ ًْبزّبی شی ًفَش
ثب سلیمِّبی سیبسی هرتلف هسیطاى اضضس آى ،ثی ػسالتی
زض ثْطُ هٌسی اظ ذسهبت ثیوِ زضهبى پبیٍِ ،ضغ ًبثسبهبى
ثیوِ زضهبًی ،ووجَز ػدیت اػتجبضات ٍ هٌبثغ هبلی ٍ ثی
تَخْی ثِ هترصصیي هجطظ ػلَم هسیطیت ٍ التصبز سالهت
زض ػطصِ تصوین سبظی ٍ اخطا ضًح هی ثطز (ّ .)4،5وچٌیي
ثسیبضی اظ ًظبمّبی سالهت ،اصَالً ًسجت ثِ پبیص ثی
ػسالتیّب زض ًظبم سالهت ذَز الساهی ًىطزُ ٍ ًوی وٌٌس ٍ
اظ ٍخَز چٌیي فبصلِّبیی زض ًظبم سالهت ذَز ثی اعالع

ّستٌس .آًچِ وِ زض حبل حبضط چبلص اصلی خبهؼِ پعضىی
است ،هسئلِ خبیگبُ خبهؼِ پعضىبى است ،ضأًیتی وِ عی
سبلّب ٍ ثِ ّوت ثعضگبى خبهؼِ پعضىی ایدبز ضسُ است
( .)6فطٍ ضیرتي زیَاض اػتوبز هیبى هطزم ٍ پعضىبى،
ثیتطزیس ثِ ضاثغِ ثیوبض ٍ پعضه ذسضِ ٍاضز هیوٌس (.)3
الظم است ػٌصط ٍ فبوتَض هْن حفظ ضأًیت خبهؼِ پعضىی
هسًظط ثبضس؛ ػبهلی وِ تؼییي وٌٌسُ ضاثغِ پعضه ٍ ثیوبض
است.
ّوچٌیيً ،ظبم سالهت ثب چبلصّبی زیگطی ّوچَى
افعایص سْن پطزاذت اظ خیت هطزم ،ثبض هبلی ًبضی اظ
پطزاذتّبی غیط ضسوی هطزم ثِ اضائِ زٌّسگبى ذسهت،
اضتغبل ّوعهبى پعضىبى زض ثرص زٍلتی ٍ ذصَصی ثب
ٍخَز تبثیطگصاضی هٌفی چٌس ضغلِ ثَزى پعضىبى زض
ّعیٌِّبی ًظبم سالهت ،ضٍیىطز ًبهٌبست زض عطاحی ًظبم
اضخبع  ،ػسم استمطاض پطًٍسُ الىتطًٍیه سالهتً ،بوبضآهسی
ثطذی لَاًیي هَخَز زض حَظُ سالهت ٍ ثیتأثیط ثَزى
خطاین زض ًظط گطفتِ ضسُ زض ثطذی لَاًیي زض هطٍض ظهبى ٍ
ضؼف ًظبضت ثط ػولىطز لَاًیي  5سبلِ تَسؼِ ،هَاخِ است.
صبزلی پٌبُ ( )1394زض هغبلؼِای وِ زض ثیوبضستبىّبی
ضْطستبى یعز اًدبم زاز ثِ ایي ًتیدِ زست یبفت وِ
ظایوبى سعاضیي زض ثیوبضستبى ضْسای وبضگط ثؼس اظ عطح
تحَل ًظبم سالهت ،ضًٍس ضٍ ثِ افعایطی زاضتِ است ٍ ایي
اهط ثب آهَظش ّوگبًی هی تَاًس ضٍ ثِ وبّص ثطٍز (.)1
ثْعازیفط ٍ ّوىبضاى ( )1394زض هغبلؼِای وِ زض زاًطگبُ
ػلَم پعضىی ضیطاظ اًدبم زازًس ثِ ایي ًتیدِ زست یبفتٌس
وِ عطح تحَل سالهت زض هحَض ٍخَز هترصص زض
ضْطستبىّب هَفك ثَزُ است ،زضحبلیىِ زض هحَض وبّص
اػعامّب اظ ضْطستبىّب ثِ هطوع استبى هَفك ػول ًىطزُ
است (ّ .)3وچٌیي حجیجی ( )1393زض پبیبى ًبهِ
وبضضٌبسی اضضس ذَز ثِ همبیسِ ضبذصّبی ثیوبضستبًی
لجل ٍ ثؼس اظ عطح تحَل زض ایالم پطزاذت ٍ ثِ ایي ًتیدِ
ضسیس ضبذصّبی هَضز ثطضسی زض اغلت ثیوبضستبىّب ،ثؼس
اظ اخطای عطح تحَل ًظبم سالهت ٍضؼیت ثْتطی ًسجت ثِ
لجل اظ آى زاضتِاًس ( .)7حیسضیبى ٍ ٍحست ( )1394زض
هغبلؼِای ثِ ثطضسی تأثیط اخطای عطح تحَل ًظبم سالهت
ثط پطزاذت اظ خیت ثیوبضاى زض ثیوبضستبىّبی زٍلتی
هٌترت ضْط اصفْبى پطزاذتِاًس .تحلیل یبفتِّب ًطبى زاز
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پژٍّص حبضط ثِ ثطضسی چبلصّبی اثطگصاض ثط عطح
تحَل ًظبم سالهت اظ زیسگبُ وبضهٌساى ٍ هسیطاى
ثیوبضستبىّبی استبى تْطاى وِ ثِ صَضت همغؼی زض سبل
 1396اًدبم ضسُ است ،هی پطزاظز .پژٍّص حبضط ثط
حست ّسف وبضثطزی ٍ ثط حست ضیَُ گطزآٍضی زازُّب اظ
ًَع پیوبیطی است .خبهؼِ آهبضی زض ایي تحمیك وبضهٌساى
ٍ هسیطاى ثیوبضستبىّبی استبى تْطاى ثَزًس .ثطای تؼییي
حدن ًوًَِ اظ فطهَل وَوطاى استفبزُ ضس .تؼساز ًوًَِ
پژٍّص ً 384فط هحبسجِ ضس وِ ثب زض ًظط گطفتي
احتوبل ػسم ثطگطت تؼسازی اظ پطسطٌبهِّبً ،وًَِای ثِ
حدن ً 400فط ثِ ضٍش ذَضِای هطحلِای زض ًظط گطفتِ
ضس .ثب تَخِ ثِ خبهؼِ آهبضی پژٍّص ،اثتسا اظ ثیي
ضْطّبی استبى تْطاى  4ضْط (تْطاى ،الجطظ ،ضْط ضی ٍ
ضثبط وطین) اًتربة ٍ لیستی اظ ثیوبضستبىّبی زٍلتی ٍ
ذصَصی ایي  4ضْط تْیِ ٍ سپس  16ثیوبضستبى (8
زٍلتی ٍ  8ذصَصی) ،ثِ ػجبضتی زض ّط ضْط  2ثیوبضستبى
زٍلتی ٍ  2ثیوبضستبى ذصَصی زض ًظط گطفتِ ضس ٍ زض
ًْبیت زض ّط ثیوبضستبى 30 ،هسیط ٍ وبضهٌس اًتربة ضسًس.
الظم ثِ شوط است وِ اًتربة زض توبم هطاحل گفتِ ضسُ ثِ
صَضت تصبزفی سبزُ ثَز ٍ زاضا ثَزى حسالل  3سبل سبثمِ
وبض زض ثیوبضستبىّبی فَق ثِ ػٌَاى ضطط ٍضٍز ثِ هغبلؼِ
زض ًظط گطفتِ ضس.
ثطای خوغ آٍضی اعالػبت ،اظ پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ
استفبزُ ضس .اثتسا ثط اسبس هجبًی ًظطی ٍ ازثیبت هَخَز،
سؤاالتی زض ضاستبی عطح تحَل ًظبم سالهت عطاحی ضس ٍ
سپس ثب ذجطگبى هصبحجِ ٍ ثب استفبزُ اظ ًظطات ذجطگبى ٍ
اًدبم اصالحبت هَضز ًظط پطسطٌبهِ عطاحی گطزیس.
پطسطٌبهِ پژٍّص ضبهل  4ثؼس آهَظش ،ویفیت ذسهبت،
حوبیت هبلی ٍ ٍضَح اضتجبعبت ٍ زاضای  20گَیِ ثَزً .حَُ
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یافتهها
ًتبیح حبصل اظ ثطضسی هطرصبت خوؼیت ضٌبذتی
هطبضوت وٌٌسگبى زض پژٍّص ًطبى زاز وِ  37زضصس اظ
آىّب ظى ٍ  63زضصس هطز ثَزًس .اظ ًظط هسضن تحصیلی 5
زضصس زاضای هسضن وبضزاًی 58 ،زضصس وبضضٌبسی35 ،
زضصس وبضضٌبسی اضضس ٍ  2زضصس زاضای هسضن زوتطی
ثَزًس وِ اظ ایي تؼساز  74زضصس وبضهٌس ٍ  26زضصس ًیع
هسیط ثَزًس .هیبًگیي سٌی افطاز ضطوت وٌٌسُ زض پژٍّص
ًیع  36سبل ثطآٍضز ضس.
پیص اظ ثطضسی ضٍاثظ ثیي هتغیطّبً ،طهبل ثَزى زازُّب
ثطضسی ٍ تبییس ضس (خسٍل .)1
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وِ زٍلت تَاًستِ هیعاى پطزاذت اظ خیت ثیوبضاى ضا ثِ
هیعاى لبثل تَخْی وبّص زّس اهب ثطضسی ػلل افعایص
ّعیٌِّب ٍ هیعاى ثبض هطاخؼبت ضطٍضی ثِ ًظط هی ضسس (.)8
لصا ّسف پژٍّص حبضط ثطضسی چبلصّبی اثطگصاض ثط عطح
تحَل ًظبم سالهت اظ زیسگبُ وبضهٌساى ٍ هسیطاى
ثیوبضستبىّبی استبى تْطاى زض ًظط گطفتِ ضس.

پبسدزّی ثِ سؤاالت ثط اسبس همیبس  5گعیٌِای لیىطت
ثَز ،ثِ ایي صَضت وِ اػساز  1تب  5ثِ تطتیت ثِ گعیٌِّبی
وبهالً هربلفن ،هربلفنً ،ظطی ًساضم ،هَافمن ٍوبهالً هَافمن
ترصیص زازُ ضس .پبیبیی پطسطٌبهِ ثٍِسیلِ ضطیت آلفبی
وطًٍجبخ (آهَظش ( ،)0/79ویفیت ذسهبت ( ،)0/84حوبیت
هبلی (ٍ ،)0/78ضَح اضتجبعبت ( ،)0/77ول ( ))0/86هَضز
تأییس لطاض گطفتّ .وچٌیي ضٍایی پطسطٌبهِ ػالٍُ ثط تأییس
ذجطگبى (ضٍایی صَضی) ثب استفبزُ اظ ضٍایی ّوگطا (آهَظش
( ،)0/532ویفیت ذسهبت ( ،)0/785حوبیت هبلی
(ٍ ،)0/919ضَح اضتجبعبت ( ،)0/875ول ( ))0/902تأییس
ضس.
الظم ثِ شوط است وِ اظ تؼساز  400پطسطٌبهِ تَظیغ
ضسُ 381 ،پطسطٌبهِ ثطگطت زازُ ضس ٍ هَضز تدعیِ ٍ
تحلیل لطاض گطفت .زض پژٍّص فَق اظ چَلگی ٍ وطیسگی
ثطای هطرص وطزى ًطهبل ثَزى تَظیغ هتغیطّب ،آظهَى t
ثطای ثطضسی ٍضؼیت هتغیطّب ،تحلیل ػبهل تبییسی ٍ هسل
هؼبزالت سبذتبضی خْت سٌدص ثطاظش هسل پژٍّص ٍ
آظهَى فطضیِّب ثب استفبزُ اظ ًطمافعاضّبی ٍ SPSS 22
 Amos 22استفبزُ ضسّ .وچٌیي زض ٌّگبم تَظیغ
پطسطٌبهِّبّ ،سف اظ اًدبم پژٍّص ثطای هطبضوت
وٌٌسگبى ثِ عَض وبهل تَضیح زازُ ضس ٍ اظ آىّب ضضبیت
وتجی ٍ آگبّبًِ ثطای ضطوت زض پژٍّص اذص ضس ٍ
هحطهبًگی اعالػبت ضطوتوٌٌسگبى ًیع حفظ ضس .ضوٌبً
ایي هغبلؼِ اظ ًظط اذاللی زض زاًطگبُ پیبم ًَض تْطاى هَضز
تبییس لطاض گطفتِ است.

اکبز بهمنی و علی فزهانیان

چالشهای اثزگذار بز طزح تحول نظام سالمت

خسٍل  :1چَلگی ٍ وطیسگی هتغیطّب
اثؼبز

زض ایي پژٍّص خْت هٌبست ثَزى ٍضؼیت ػبهلّب اظ
آظ هَى هیبًگیي یه خبهؼِ استفبزُ ضس .ثط عجك ایي
آظهَى ،زض ّط ودب وِ ػسز هؼٌبزاضی ثعضگتط اظ 0/05
ثبضس ،هیبى ٍضؼیت هت غیط ٍ هیبًگیي زض ًظط گطفتِ ضسُ
تفبٍت هؼٌبزاضی ٍخَز ًساضز ٍ هتغیط اظ ٍضؼیت هتَسغی
ثطذَضزاض ذَاّس ثَز ،اهب چٌبًچِ ػسز هؼٌبزاضی وَچىتط اظ

- 0/016
- 1/115
- 0/958
- 0/990
- 0/807

- 1/119
1/442
1/893
2/030
1/522

 0/05ثبضس ،ایي ثساى هؼٌبست وِ هیبى ٍضؼیت هتغیط ٍ
هیبًگیي زض ًظط گطفتِ ضسُ تفبٍت هؼٌبزاضی ٍخَز زاضز.
اگط همبزیط حس ثبال ٍ پبییي هثجت ثبضسٍ ،ضؼیت هتغیطّب
هٌبست ٍ اگط حس ثبال ٍ پبییي هٌفی ثبضسٍ ،ضؼیت
هتغیطّب ًبهٌبست هی ثبضس .خسٍل ً ،2تبیح ایي آظهَى ضا
ًطبى زازُ است.

خسٍل ً :2تبیح آظهَى  tته ًوًَِای زض خْت تجییي ٍ تفسیط هتغیطّبی پژٍّص
اثؼبز

آهبضُ * t

df

همساض ** p

هیبًگیي اذتالف

آهَظش
ویفیت ذسهبت
حوبیت هبلی
ٍضَح اضتجبعبت
ول

52/326
58/771
63/144
44/474
51/989

383
383
383
383
383

< 0/ 001
< 0/ 001
< 0/ 001
< 0/ 001
< 0/ 001

7/6827
11/7830
7/6198
9/1040
11/5356

فبصلِ اعویٌبى  95زضصس
حس پبییي
حس ثبال
7/9715
12/1774
11/8950
7/9569
9/4485

7/3940
11/3887
11/1763
7/2829
8/7597

* آظهَى t
** هؼٌی زاض زض سغح هؼٌی زاضی p < 0/05
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پس اظ خوغ آٍضی اعالػبت خْت هطرص وطزى ایٌىِ
ضبذصّبی اًساظُگیطی (هتغیطّبی هطبّسُ) تب چِ اًساظُ
ثطای سٌدص هتغیطّبی پٌْبى لبثل لجَل ّستٌس ،الظم
است اثتسا ولیِ هتغیطّبی هطبّسُ ثِعَض هدعا هَضز آظهَى
لطاض گیطًس .اظ ایي ضٍ ضبذصّبی ولی ثطاظش ثطای الگَّبی
اًساظُ گیطی (تحلیل ػبهلی تأییسی) هَضز اضظیبثی لطاض
گطفتٌس وِ آظهَى ضبذصّبی ثطاظش ثطای هسل ّبی
تحلیل ػبهلی تأییسی حبوی اظ آى است وِ ضبذصّبی
اًساظُ گیطی (هتغیطّبی آضىبض) ثِ ذَثی هی تَاًٌس
هتغیطّبی پٌْبى ضا اًساظُ گیطی وٌٌس.
ًتبیح تحلیل ػبهلی تأییسی خسٍل  3ثِ ّوطاُ ضبذص
خعئی  pثطای آظهَى لبثل لجَل ثَزى ثبض ػبهلی هطثَط ثِ
ّط هتغیط ثطضسی ضس ٍ هیعاى ثبضّبی ػبهلی هٌبست ٍ

همساض  pخعئی ووتط اظ  0/05ثَزًس ،زض ًتیدِ هی تَاى
ًتیدِ گطفت وِ سؤاالت ثِ ذَثی هتغیطّبی هطبّسُ ضا هی
سٌدٌس.
زض پژٍّص حبضط ثِ هٌظَض آظهَى هؼٌبزاضی فطضیِّب اظ
 2ضبذص خعئی همساض ثحطاًی ٍ  Pاستفبزُ ضسُ است .ثط
اسبس سغح هؼٌبزاضی  0/05همساض ثحطاًی ثبیس ثیطتط اظ
 1/96ثبضس ،همساض پبضاهتط ووتط اظ ایي زض الگَ هْن ضوطزُ
ًوی ضَزّ ،وچٌیي همبزیط وَچىتط اظ  0/05ثطای همساض p
حبوی اظ تفبٍت هؼٌبزاض همساض هحبسجِ ضسُ ثطای ٍظىّبی
ضگطسیًَی ثب همساض  0زض سغح  0/95است .ثطای آظهَى
فطضیِّبی پژٍّص ،هؼبزالت سبذتبضی ٍ ًطم افعاض Amos
 ،22استفبزُ ضسُ است وِ ذطٍخی ًطم افعاض زض ًوَزاض ،1
ًطبى زازُ ضسُ است.

>9
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آهَظش
ویفیت ذسهبت
حوبیت هبلی
ٍضَح اضتجبعبت
ول

چَلگی

وطیسگی
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چالشهای اثزگذار بز طزح تحول نظام سالمت

خسٍل ً :3تبیح تحلیل ػبهلی تأییسی ثِ ّوطاُ ضبذص خعئی  pثطای ّط سؤال
گَیِ پٌْبى

T1
T2
T3
T4

0/77
0/79
0/71
0/64

کیفیت خدمات ()QS

IQS1
IQS2
IQS3
IQS4
IQS5

0/62
0/81
0/93
0/85
0/75

حمایت مالی ()FS

FS1
FS2
FS3
FS4
FS5

0/90
0/72
0/92
0/63
0/59

وضوح ارتباطات ()CC

CC1
CC2
CC3
CC4

0/82
0/66
0/75
0/62

طزح تحول سالمت ()DH

DH1
DH2
DH3
DH4
DH5

0/81
0/87
0/73
0/53
0/63

آموسش ()T

راهبزدهای مذیزیت در نظام سالمت ،سال سوم ،شماره  ،1بهار =? ،19شماره پیاپی =
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ًوَزاض  :1ضطایت ضگطسیًَی زض حبلت غیطاستبًساضز هسل
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گَیِ آضىبض

ثبض ػبهلی
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چالشهای اثزگذار بز طزح تحول نظام سالمت

ثطای ثطاظش هسل فَق اظ ًطم افعاض  Amos 22استفبزُ
ضسُ است وِ ضبذصّبی ولی آى ثِ ضىل خسٍل  4است.
ضبذصّبی ثطاظش هغلك ًطبى زٌّسُ هیعاى تغبثك هسل
فطضی پیطٌْبزی ثب هسل هطبّسُ ضسُ است .همساض ایي
زستِ اظ ضبذصّب ثطاسبس هبتطیس هبًسُّب ،زضخِ آظازی ٍ
تؼساز ًوًَِّب تؼییي هیضَز .زض هغبلؼِ حبضط ضیطِ
هیبًگیي تَاى زٍم ذغبی تمطیت ( )RMSEAثطاثط ثب
 0/008هیثبضس (همساض لبثل لجَل ووتط ٍ هسبٍی ،)0/08
ًسجت ذیزٍ ثطاثط ثب ( 2/983همساض لبثل لجَل ووتط اظ
 ،)3/00ثطاظًسگی ( )GFIثطاثط ثب  0/966هیثبضس (همساض
لبثل لجَل ثعضگتط ٍ هسبٍی  )0/90اظ آًدبییىِ توبهی
ضبذصّبی ثطاظش هغلك زض حس لبثل لجَلی لطاض زاضًس،
هیتَاى ًتیدِ گطفت وِ ثطاظش هسل اظ ًظط ضبذصّبی

خسٍل  :4ثطاظش هسل هفَْهی
CIMN

CIMN/ DF

همساض * p

GFI

NFI

CFI

RFI

IFI

308/652

2/983

< 0/ 001

0/966

0/901

0/914

0/901

0/933

RMSE
0/008

* هؼٌی زاض زض سغح هؼٌی زاضی p < 0/05

ثب تَخِ ثِ اعالػبت خسٍل ثبال هی تَاى زضیبفت وِ هسل
اظ ثطاظش ثسیبض ذَثی ثطذَضزاض است .ثب زض ًظط گطفتي ًتبیح

تدعیِ ٍ تحلیل هسل ثِ ثطضسی فطضیِّبی پژٍّص پطزاذتِ
ضسُ است وِ ًتبیح آى زض خسٍل  5اضائِ ضسُ است.

خسٍل  :5ضطیت ضگطسیًَی ٍ همبزیط ضبذصّبی خعئی هطثَط ثِ فطضیِّب
فطضیِّب

5/18
6/93
3/35
1/49

2/54
2/12
2/83
2/69

< 0/ 001
< 0/ 001
< 0/ 001
< 0/ 001

تأییس
تأییس
تأییس
تأییس

* هؼٌی زاض زض سغح هؼٌی زاضی p < 0/05

ثب تَخِ ثِ خسٍل  ٍ 5آظهَى فطضیبت اصلی پژٍّص،
هطبّسُ هی ضَز وِ فطضیبت اصلی پژٍّص زض سغح
اعویٌبى  95زضصس تأییس هیگطزًس .زض تَضیح آظهَى
فطضیبت اصلی ثبیس گفت وِ ثب تَخِ ثِ همساض ثحطاًی وِ
ثطای توبهی فطضیبت زاضای همساض ثیص اظ  1/96است ٍ
همساض  pوِ ووتط اظ سغح ذغبی  0/05است ،زض سغح
اعویٌبى  95زضصس فطضیبت اصلی پژٍّص تأییس هیگطزًس.
لصا ثب تَخِ ثِ خسٍل  5هی تَاى گفت وِ زض سغح
اعویٌبى  95زضصس زض ثیوبضستبىّبی استبى تْطاى ،آهَظش
ثب ضطیت ضگطسیًَی  ٍ 5/18همساض ثحطاًی  2/54تأثیط
www.mshsj.ssu.ac.ir

هثجت ٍ هؼٌی زاضی ثط عطح تحَل ًظبم سالهت زاضز .زض
ثیوبضستبىّبی استبى تْطاى ،ویفیت ذسهبت ثب ضطیت
ضگطسیًَی  ٍ 6/93همساض ثحطاًی  2/12تأثیط هثجت ٍ هؼٌی
زاضی ثط عطح تحَل ًظبم سالهت زاضز .زض ثیوبضستبىّبی
استبى تْطاى ،حوبیت هبلی ثب ضطیت ضگطسیًَی ٍ 3/35
همساض ثحطاًی  2/83تأثیط هثجت ٍ هؼٌی زاضی ثط عطح
تحَل ًظبم سالهت زاضزٍ .ضَح اضتجبعبت ثب ضطیت
ضگطسیًَی  ٍ 1/49همساض ثحطاًی  2/69تأثیط هثجت ٍ هؼٌی
زاضی ثط عطح تحَل ًظبم سالهت زاضز.
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آهَظش ثط عطح تحَل ًظبم سالهت تأثیط هثجت ٍ هؼٌبزاضی زاضز
ویفیت ذسهبت ثط عطح تحَل ًظبم سالهت تأثیط هثجت ٍ هؼٌبزاضی زاضز
حوبیت هبلی ثط عطح تحَل ًظبم سالهت تأثیط هثجت ٍ هؼٌبزاضی زاضز
ٍضَح اضتجبعبت ثط عطح تحَل ًظبم سالهت تأثیط هثجت ٍ هؼٌبزاضی زاضز

ضطیت ضگطسیًَی

همساض ثحطاًی

همساض * p

ًتیدِ

;>
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ثطاظش هغلك هَضز تأییس لطاض گطفتِ ٍ زض ٍضؼیت هٌبسجی
لطاض زاضز .ضبذصّبی ثطاظش تغجیمی ًطبىزٌّسُ هَلؼیت
ًسجی هسل ثیي ثستطیي ثطاظش ( ٍ )0ثْتطیي ثطاظش ()1
ّستٌس .آستبًِ پصیطش ضبذصّبی ایي گطٍُ ثطای ثطاظش
ذَة  0/90هیثبضس .ثب تَخِ ثِ ذطٍخی هسل اظ آًدبییىِ
همبزیط ضبذصّبی تغجیمی ()IFI ،NFI ،TLI ،NFI ،CFI
ّوگی ثبالی  0/90هیثبضس هیتَاى ثیبى ًوَز وِ ٍضؼیت
هسل ثط اسبس ضبذصّبی ثطاظش تغجیمی هٌبست گعاضش
هیضَز ٍ ثِ ػجبضتی هیتَاى ثیبى ًوَز وِ ثطاظش هسل
هیتَاًس  0/75ثْجَز یبثس .ضبذصّبی ثطاظش همتصس ،ثطای
همبیسِ هسلّبی هرتلف ثب پبضاهتطّبی هتفبٍت استفبزُ
هیضًَس ٍ همساض آىّب ثطای تصوینگیطی ضٍی پصیطش یب
ضز وطزى هسل ثِ وبض ًویضٍز.
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بحث

راهبزدهای مذیزیت در نظام سالمت ،سال سوم ،شماره  ،1بهار =? ،19شماره پیاپی =

www.mshsj.ssu.ac.ir

Published by: Shahid Sadoughi University of Medical Sciences

Downloaded from mshsj.ssu.ac.ir at 7:55 IRST on Wednesday December 19th 2018

<>

ًتبیح پژٍّص ًطبى زاز وِ ّوِ ػَاهل اظ ًظط پبسرگَیبى
تأثیط هؼٌبزاضی ثط عطح تحَل سالهت زض وطَض زاضًس ٍ
توبهی فطضیبت پژٍّص زض سغح  95زضصس تأییس ضسًس.
ثطای زاضتي عطح تحَل هٌبست خبهؼِ ،ثبیستی ثِ هؤلفِّبی
هغطح ضسُ زض پژٍّص حبضطوِ ضبهل آهَظش ،ویفیت
ذسهبت ،حوبیت هبلی ٍ ٍضَح اضتجبعبت هیثبضس ،تَخِ وبفی
هجصٍل ضَز .ایي ًتیدِ ّوطاستب ثب ًتبیح پژٍّصّبی
حیسضیبى ٍ ٍحست ( ،)9حجیجی ( ٍ )7ثْعازیفط ٍ ّوىبضاى
( )3هیثبضس.
حجیجی ( ،)1393زض پژٍّطی زض ثیوبضستبى اهبم ذویٌی
ضْط ایالم ًطبى زاز ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ضبذصّبی هَضز
ثطضسی زض اغلت ثیوبضستبىّب ،ثؼس اظ اخطای عطح تحَل
ًظبم سالهت ٍضؼیت ثْتطی ًسجت ثِ لجل اظ آى زاضتِاًس ٍ
ًیع ثب تَخِ ثِ ایٌىِ عطح تحَل ًظبم سالهت ثِ تبظگی اخطا
ضسُ ٍ زض هطحلِ اضظیبثی ٍ اصالح هی ثبضس ،لصا ثِ ًظط هی
ضسس تساٍم ،اضظضیبثی ٍ اصالح هستوط ایي عطح هی تَاًس ثِ
ثْجَز ضبذصّبی ػولىطزی ثیوبضستبىّب ثیبًدبهس (.)7
حیسضیبى ٍ ٍحست ( ،)1394زض پژٍّطی زض ثیوبضستبىّبی
اصفْبى ًطبى زازًس وِ زٍلت تَاًستِ هیعاى پطزاذت اظ
خیت ثیوبضاى ضا ثِ هیعاى لبثل تَخْی وبّص زّس اهب
ثطضسی ػلل افعایص ّعیٌِّب ٍ هیعاى ثبض هطاخؼبت ،ضطٍضی
ثِ ًظط هیضسس ( .)9ثْعازیفط ٍ ّوىبضاى ( ،)1394زض
پژٍّطی زض هطوع ػلَم پعضىی ضیطاظ گعاضش وطزًس وِ
عطح تحَل سالهت زض هحَض ٍخَز هترصص زض
ضْطستبىّب هَفك ثَزُ است ،زضحبلیىِ زض هحَض وبّص
اػعامّب اظ ضْطستبىّب ثِ هطوع استبى هَفك ػول ًىطزُ
است ( .)3ثٌبثطایي ثب تَخِ ثِ ًتبیح پژٍّص هیتَاى
ایٌگًَِ استٌجبط وطز وِ اگطچِ زض سبلّبی اذیط ًظبم
سالهت تَاًستِ است ثب استفبزُ اظ ضاّجطز هطالجتّبی
ثْساضتی اٍلیِ ثِ پیططفتّبی چطنگیطی زض سغح ولی
سالهت هطزم ٍ ثبال ضفتي ضبذصّبی هطثَط ثِ آى ثطسس،
اهب ّوچٌبى یىی اظ هْوتطیي زغسغِّبی سیبستگصاضاى،
ثطلطاضی ػسالت زض سالهت ٍ زستطسی ثِ ذسهبت سالهتی
است .تحَل زض ًظبم سالهت ثب  3ضٍیىطز حفبظت هبلی اظ
هطزم ،ایدبز ػسالت زض زستطسی ثِ ذسهبت سالهت ٍ ًیع
اضتمبء ویفیت ذسهبت اخطا هی ضَز تب ثِتسضیح ثب ّوىبضی
ذسهتگصاضاى ػطصِ سالهت ضبّس تحمك سیبستّبی ولی

ضّجطی ٍ اضتمبء هَضز اًتظبض زض ًظبم سالهت ثبضین ( .)3اظ
عطفی سبذتبض خَاى خوؼیت وطَض زض حبل حبضط ،ثیبًگط
ایي ٍالؼیت است وِ ایطاًیبى ًسجت ثِ خَاهغ پیطتط ،ثِ
ذسهبت زضهبًی ووتطی ًیبظ زاضًس .ایي هَضَع فطصت ثسیبض
هغتٌوی ضا ثطای سیبست گصاضاى ٍ تصوین گیطاى ًظبم
سالهت فطاّن هی آٍضز وِ زست هسیطاى ضا ثطای اًدبم
اصالحبت ضاّجطزی زض ًظبم سالهت تب حسٍزی ثبظ گصاضز .ثِ
ًظط هی ضسس خْت افعایص وبضآیی ًظبم سالهت ثیص اظ ّط
چیع ثبیس ثِ اهط آهَظش صحیح ًیطٍّبی هترصص ٍ تطثیت
هسیطاى الیك پطزاذتِ ضَز .تدسیس ًظط زض هسلّبی
آهَظضی ٍ تَخِ ثِ لیبلتّب ٍ ػاللوٌسی زاًطدَیبى اظ
ًىبت هْن زض ثبظًگطی اهط هسیطیت آهَظش زض ًظبم سالهت
است .اهب ثطای اعویٌبى اظ هَفمیت ایي اصالحبت ،الظم است
ًظبم سالهت ثِ زضستی استمطاض یبفتِ ٍ چبلصّبی آى ثِ
حسالل ثطسس .ضضس ضٍظافعٍى ّعیٌِّبی ًظبمّبی سالهت زض
سطاسط زًیب ثِ یىی اظ زغسغِّبی اصلی هسیطاى ٍ
تصوینگیطاى ًظبمّبی سالهت تجسیل ضسُ است.
پژٍّص حبضط ثِ ثطضسی چبلصّبی هؤثط ثط عطح تحَل
ًظبم سالهت ایطاى اظ زیسگبُ پطسٌل ثیوبضستبىّبی تْطاى
پطزاذتِ است .هَضَع چبلصّبی عطح تحَل ًظبم سالهت
زض هغبلؼبت اًسوی زض سغح خْبى صَضت گطفتِ است ٍ زض
وطَض ایطاى ًیع ایي هَضَع صسق هیوٌس .ثب ایي حبل ٍخِ
توبیع ایي تحمیك ضا هیتَاى زض چبلصّبی ضٌبسبیی ضسُ
آى هطبّسُ وطز وِ ثِ ًسجت عطح تحَل ًظبم سالهت
هغبلؼبت ثسیبض هحسٍزتطی زض هَضز آىّب ٍخَز زاضز.
آهَظش ،ویفیت ،حوبیت هبلی ٍ ٍضَح اضتجبعبت اظ ًظط
پطسٌل هَضز تَخِ ثسیبض ووی لطاض گطفتِاًس وِ سجت
هؼطفی هَضَع خسیسی زض ایي تحمیك ضسُاًس.
پژٍّص حبضط ًیع ّوچَى سبیط پژٍّصّب تحت تأثیط
هحسٍزیتّبیی لطاض زاضت وِ اظ خولِ آىّب هی تَاى ثِ
ایي هَاضز اضبضُ وطز :ػسم ٍخَز هغبلؼبت هٌسدن زضثبضُ
عطح تحَل ًظبم سالهت ،ون ثَزى تحمیمبت اًدبم گطفتِ
زض اضتجبط ثب هَضَع تحمیك ،ثِ زلیل هحسٍزیتّبی ظهبًی
ٍ هىبًی تٌْب استبى تْطاى زض ًظط گطفتِ ضس ٍ ضطایظ
ثطضسی هَضَع زض خبهؼِ ای ثعضگتط فطاّن ًجَز ٍ ًیع ثِ
زلیل استفبزُ اظ پطسطٌبهِ تٌْب زازُّبی همغؼی هَضز
تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفتٌس ٍ سیط تغییطات زض زیسگبُ
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 ّوچٌیي ثِوبضگیطی. ایفب هیوٌس،زض ًظبم سالهت ّست
 ٍخَز ػسالت زض،ًیطٍّبی هترصص ٍ آهَظش آىّب
 تَخِ ثِ هترصصیي هسیطیت،ثْطهٌسی اظ ذسهبت ثیوِای
زض تصوین سبظی ٍ سیبستگصاضی ثبػث ثْجَز ػولىطز ًظبم
.سالهت هی ضَز
سپاسگشاری
ًَیسٌسگبى ثط ذَز الظم هیزاًٌس ثسیٌَسیلِ اظ هسئَلیي
ٍ وبضوٌبى ثیوبضستبىّبی زٍلتی ٍ ذصَصی استبى تْطاى
ٍ  تطىط،وِ زض اًدبم ایي هغبلؼِ ایطبى ضا یبضی ًوَزُاًس
.لسضزاًی ًوبیٌس
مشارکت نویسندگان
 ف. ع، ة. الف:عطاحی پژٍّص
 ف. ع، ة. الف:خوغ آٍضی زازُّب
 ف. ع، ة. الف:تحلیل زازُّب
 ف. ع، ة. الف:ًِگبضش ٍ اصالح همبل
ساسمان حمایت کننده
ایي همبلِ ثطگطفتِ اظ پبیبى ًبهِ همغغ وبضضٌبسی اضضس
121836702 هسیطیت زٍلتی زاًطگبُ پیبم ًَض تْطاى ثب وس
هیثبضس وِ اظ سَی ّیچ سبظهبًی هَضز حوبیت هبلی لطاض
.ًگطفتِ است
تعارض منافع
ّیچگًَِ تؼبضض هٌبفؼی اظ سَی ًَیسٌسگبى گعاضش
.ًطسُ است
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پطسٌل زض هَضز هتغیطّبی هستمل ٍ ٍاثستِ پژٍّص زض ًظط
.گطفتِ ًطس
زض ًْبیت پیطٌْبز ضسُ است ثطای ایٌىِ عطح تحَل
،ًظبم سالهت ثتَاًس ازاهِ ضاُ ذَز ضا ثِسالهت ثپیوبیس
ًُیبظ است وِ الساهبتی اًدبم ضَز؛ اٍل ایٌىِ ٍظاضت ضفب
هیعاى وسطی هٌبثغ ضا زض سبظهبى ثیوِ سالهت ٍ سبظهبى
ِ اٍلَیت زیگط هطثَط ث.تأهیي اختوبػی هطرص وٌس
سبهبًِ پطًٍسُ الىتطًٍیه سالهت ٍ هىبًیعُ وطزى
ٍ فطآیٌسّبی زضهبى است وِ ثبیس ثِسطػت ػولیبتی ضَز
 وویتِای هتطىل اظ اػضبی،زض ًْبیت پیطٌْبز هیضَز
ضَضای ػبلی سالهت ٍ خوؼی اظ وبضضٌبسبى ٍ ًرجگبى ایي
 زائوبً ضًٍسّبی ایي عطح ضا ثٍِیژُ زض حَظُ پبیساضی،ُحَظ
ِهٌبثغ ضصس وطزُ ٍ گعاضش الظم ضا خْت اصالح اهَض ث
.ًظبم ػبلی تصوینگیطی اضائِ وٌٌس
نتیجه گیزی
ِثطاسبس ًتبیح پژٍّص هیتَاى ًتیدِ گطفت و
 حوبیت هبلی ٍ ٍضَح اضتجبعبت، ویفیت ذسهبت،آهَظش
ثِ ػٌَاى ػَاهلی ضاّگطب خْت ضفغ چبلصّبی هَخَز زض
عطح تحَل ًظبم سالهت زض ثیوبضستبى ّب ٍ هطاوع زضهبًی
 اظ سَی زیگط ثب تَخِ ثِ ایٌىِ یىی اظ اثعاضّبی.هیثبضس
 ًیطٍی اًسبًی،ًظبم سالهت ثطای تحمك عطح تحَل
 لصا تَاًبیی ٍ اًؼغبف پصیطی پطسٌل ثیوبضستبىّب،هیثبضس
ٍ  ًمص هْوی ضا زض سطػت اضائِ ذسهبت،ٍ هطاوع زضهبًی
پبسرگَیی ثِ تغییطات هحیغی وِ اظ چبلصّبی هَخَز
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Background: Today, the health system in Iran is struggling with
many challenges. Therefore, this study aimed to analyze the
challenges affecting the health system development plan from the
perspective of hospital managers and employees in Tehran province.
Methods: The present study was applied in terms of the purpose,
and in terms of data collection method, was survey. The statistical
population in this study included Tehran province hospital
employees and managers. The sample size according to community
sampling formula was 384, using cluster sampling. The data
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Results: The findings of the study indicate that educational factors
with a regression coefficient of 5.18, service quality with a
regression coefficient of 6.93, financial support with a regression
coefficient of 3.35 and communication clarity with a 1.49 regression
coefficient on health promotion plan, at 95 % confidence level, have
a significant effect.
Conclusion: The results show that training, The quality of services,
financial support, and clarity of communication are the key factors in
solving the challenges in the development of the health system in
hospitals and treatment centers.
Key words: Training, Quality of services, Financial support,
Communication clarity, Health development plan

