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تاريخ پذيرش1044/11/21:

چکيده
در سپهر سیاسی و خطمشیگذاری عمومی میتوان موارد متعددی از خطمشیهای عمومی را یافت
وجود ناکارآمدی ،در برابر خاتمح یابی از خود مقاوم
دادن منابع عمومی ،ممکن اس

نشان داده ،همچنان بح بقای خود ادامح میدهند و عالوه بر هتدر

منجر بح تشدید مسئلح شوند .با توجح بتح اهمیت

حوزه خطمشیگذاری کشورمان متا عات منسجمیدر خصوص پدیده مقاوم
اس  .بنابراین ،هدف این پژوهش تبیین مفهوم «مقاوم
توجح بح غنای کم نظریحهای مقاوم

کتح حتتی بتا

ایتن موضتوا ،تتاکنون در متا عتات
خطمشیهای عمومی صتورت نررفتتح

خطمشی» و تعیین خصوصیات و ویژگتیهتای آن است  .بتا

خط مشی ،در این تحقیق رویکردی کیفی اتختا شتد .همچنتین بترای گتردآوری

داده ها ضمن استفاده از راهبرد نمونحگیری نظری با  11نفر از خبرگان سازمانهای دو تی و نهادهتای پژوهشتی حتوزه
خطمشیگذاری مصاحبحهای نیمحساختاریافتح انجام شد .جه

تحلیل دادههتای گتردآوری شتده نیتز از رول تحلیتل

مضمون استفاده شد .برابر با شبکح مضامین ترسیم شده مشخص شد کح مقاوم
فراگیر 11 ،مضمون سازماندهنده و  41مضمون پایح اس  .در پایان نیز جه
متابق

آن با واقعی های عینی ،راهبرد متا عح موردی بحکار رف

خطمشیهای عمومیدارای  3مضمون
آزمون شتبکح مضتامین استتنتاد شتده و

و این شبکح با خطمشی طرح تحتو نظتام ستالم

(بح عنوان یکی از خطمشیهای مقاوم در برابر خاتمحبخشی) تتبیق داده شتد .نتتایا ایتن بررستی نشتان متیدهتد کتح
خطمشی طرح تحو سالم

بحواستح ویژگیهایی همچتون :دوام نهتادی ،ابهتام در جانشتینپتذیری ،پیچیتدگی بتا ،

هزینحهای با ی راهاندازی ،مشاهدهپذیری کتم و دامنتح فراگیتر و همچنتین در ا تر پیشتایندهایی دتون درهتمتنیتدگی
سیاسی-اجتماعی و تعارض منافع در برابر خاتمحبخشی ،مقاوم

کرده اس .

کليد واژهها :خطمشي عمومي ،خاتمهبخشي خطمشي ،مقاومت خطمشي ،طرح تحول نظام سالمت

 . 1دانشجوی دکتری گروه مدیری

دو تی،دانشکده مدیری  ،دانشراه تهران ،تهران ،ایران؛ نویسنده مسئو ؛ رایانامح:

hamidr.mohammadi@ut.ac.ir
 . 2استاد گروه مدیری دو تی ،دانشکده مدیری  ،دانشراه تهران ،تهران ،ایران.
 . 3دانشیار گروه مدیری

دو تی ،دانشکده مدیری  ،دانشراه تهران ،تهران ،ایران.

 . 4دانشیار گروه مدیری

دو تی ،دانشکده مدیری  ،دانشراه تهران ،تهران ،ایران.

مقدمه
خطمشیهای عمومیطراحی و تدوین میشوند تا مسائل و مشتکالتی را کتح جامعتح و
عموم مردم با آن روبرو هستند ،برطرف سازند .ا بتح بقا یا عدم بقای دنین خطمشیهایی بح
شرایط متفاوتی وابستح اس  .از یکسو تداوم حیات خطمشیها بح ادامح مسئلح عمتومی یتا
رفع آن بستری داشتح و تا هنرامیکح مسئلح پابرجاس  ،باید خطمشیهای مرتبط با رفتع آن
فصلنامح علمی متا عات مدیری

اجرا شوند .از سوی دیرر بقای خطمشیها و ادامتح اجترا و پیتادهستازی آنهتا بتح موضتوا
کارآمدیشان در مقابلح با مسئلحای کح برای رفعش اتخا شدهاند بازمیگردد .بحگونتحای کتح
در برخی موارد خطمشی ها ناکارآمد شده ،زائد و اضافی بح نظرآمده ،منسوخ شتده و ادامتح
اجرای آنها غیرضروری اس

(جیوا-می .)2444،1بحطور معمو  ،خاتمتحبخشتی ختطمشتی بتح
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تنظیم خطمشیها و برنامحهایی برمی گردد کح ناکارآمتد زائتد ،اضتافی ،منستوخ شتده و یتا
غیرضروری هستند .با این حا  ،میتوان در فضای واقعی خطمشیگذاری ،خطمشتیهتایی
را یاف

کح باوجود از دس

دادن کارآمدی خود و عدم تا یر بتر حتل مستئلح عمتومی ،در

برابر خاتمح بخشی از خود مقاوم

نشان داده و منجر بح هدر رف

منابع ما ی و سرمایحهای

انسانی شوند .بر اساس گزارلهای کارشناسی نهادهای علمتی-پژوهشتی کشتور همچتون
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و همچنین اظهارات نخبران سیاسی و اجتمتاعی
در فضای سیاسی کشورمان خطمشی هایی همچتون طترح تحتو ستالم  ،هدفمندستازی
یارانتتحهتتا ،تخصتتیص ارز بتتا نتترخ ترجیحتتی و غیتتره ،نمونتتحهتتایی از پدیتتدهی مقاوم ت
خطمشیهای عمومیدر برابر خاتمحبخشی هستند کح باوجود ا بات ناکارآمدیشان همچنتان
بح بقای خود ادامح میدهند.2
با این همح و پس از بررسی مفهوم «مقاوم

خطمشتی» در ادبیتات و متا عتات حتوزه

خطمشیگذاری عمومی و جستجو در منابع علمیپژوهشی داخلی و خارجی درمییابیم کح
ایتتن مفهتتوم از جملتتح موضتتوعات کمتتتر توستتعح یافتتتح و متتبهم در متا عتتحی فراینتتد
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1. Geva. May
 .2برای متا عح بیشتر و بح عنوان نمونح میتوانید بح گزارلهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شتورای استالمی
با شمارههای مسلسل  17311،12732 ،14744 ،12121مراجعح نمایید.

خطمشیگذاری عمومیبوده ،شناخ

زیادی دربتارهی خصوصتیات و ارتبتاآ آن بتا ستایر

مفاهیم حوزه خطمشیگذاری عمومیوجود نداشتح و نیازمند تبیین و تحلیل بیشتتری است
(کرایوس 1وهمکاران .)2412 ،این ابهام و عدم توسعحی مفهومیمتیتوانتد متانعی در برابتر
توسعحی نظریح شده و زبان علمیحوزه خطمشیگتذاری عمتومیرا ددتار کنت

کنتد .از

همین رو در این مقا ح بح دنبا آن هستیم تا بتح شتفاف ستاختن و تبیتین مفهتوم «مقاومت
خطمشی» پرداختح ،خصوصیات و عوامل ا رگتذار بتر آن را تعیتین کترده و در نهایت

بتح

توسعحی ابزار و زبان علمیمتا عات خطمشیگذاری کمک کنیم.
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
توماس دای ( )1197در سادهتترین تعریتا از ختطمشتی عمتومیعنتوان متیکنتد کتح
خطمشی عمومی عبارت اس

از هر آنچح دو ها انتخاب میکنند تا انجام داده یتا ندهنتد.

کح یک بازیرر یا مجموعحای از بازیرران در مواجهح با یک مسئلح یا دغدغح دنبا میکننتد»،
یاد میشود(اندرستون .)1171،3زم بح یادآوری اس
کشور دو واژهی  Policyو  Politicsتح

کح گاهی اوقات در محافل علتوم سیاستی

عنتوان سیاست

ترجمتح شتده و بتحجتای واژهی

خطمشیگذاری ،اصتالح سیاس گذاری بح کار رفتح اس  .با این حا و بر اساس نظریات

خطمشی در طرح تحو نظام سالم

در تعاریا دیرری ،از خطمشی تح

عنوان «مجموعحای از اقدامات یا عدم انجام اقداماتی

مقا ح پژوهشی :مقاوم

خطمشي عمومي

2

ختتطمشتتیگتتذاری عمتتومی ،همچتتون دتتاردوب جریانتتات دندگانتتح کینرتتدان و یتتا
گونحشناسیهای خط مشی تئودور وی این دو مفهوم را بایتد از یکتدیرر متمتایز دانست .
سیاس

بح علم یا هنر حکمرانی و حکوم

داشتح و رولهایی اس

بر یک نهاد سیاسی همچون یتک ملت

اشتاره

کح از طریق آن افراد قدرت را در یک جامعح یتا کشتور بتحدست

آورده ،آن را حفت کترده و از آن استتتفاده متیکننتد .بنتتابراین سیاست

بتح مجموعتتحای از

ایدئو وژیها یا اعتقادات دربارهی نحوهی اداره کشورها یا شتیوه استتفاده از قتدرت اشتاره
1. Krause
2. Public Policy
3. Anderson
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دارد (همانند سیاس های دپگرا در مقابل سیاس های محافظحکارانح راس گرا) در حتا ی
کح متابق با تعاریفی کح بیان شد ،یک خطمشی را میتوان بحعنوان یک اقدام یا طرح کتالن
تعریتتا کتترد کتتح بتترای حتتل دتتا شهتتای یتتک موقعیت

مستتئلحدار متتورد استتتفاده قتترار

میگیرد(پرابات .)2411،1درنتیجح اقدامات دو ها همچون :طرح تحو نظتام ستالم  ،قتانون
هدفمندی یارانحها ،تخصیص ارز ترجیحی ،طترح تو یتد مستکن مهتر و غیتره را متیتتوان
فصلنامح علمی متا عات مدیری

خطمشیهایی دانس

کح برای رفع مسائل در بازهی زمانی خاص و توسط دو ت هتایی بتا

سیاس های مختلا اجرا شدهاند.
خطمشیهای عمومی براساس رویکردهتای عقالیتی و مرحلتحای در فراینتد مشخصتی
عرضتح

شکل میگیرند کح متابق با آن ابتدا مسائل مفهومسازی شده و برای حل بتح دو ت
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میشوند .سپس نهادهای دو تی ،راه حلها و بدیلهای حل مسائل عمومی (خطمشیهتا) را
صورتبندی و گزینش میکنند .در ادامح نیز بدیلهای منتخب اجرا شده ،مورد ارزشتیابی و
بازنرری قرارگرفتح (ساباتیح )2447،2و درصورت زوم باید تغییر کرده و با مشخص شدن عتدم
کارآییشان ،خاتمح یابند .در واقع داردوب رویکرد مرحلحای ،فرایند خطمشی را بحعنتوان
یک سلسلح از مجموعح اقدامات درختح ای شتامل تتدوین و تنظتیم ،مشتروعی

بخشتی و

تصویب ،پیادهسازی ،ارزیابی و خاتمح توصیا میکند (میو وایلدوسکی.)1179،3
خاتمهبخشي 0و مقاومت خطمشيهاي عمومي

5

فعا ی ها و خروجیهای خطمشیهای عمتومی ،پاست هتای جمعتی در برابتر مستائل
اجتماعیاند کح انتظار میرود پس از حل مستائل برنامتحهتا و ختطمشتیهتا خاتمتح یابنتد.
بحعنوان مثا خطمشی ساخ

142

سد برای حل بحران کم آبی در یک منتقح ممکن اس

بعتد

از حل این بحران با ساخ

سد و یا با از بین رفتن خشکسا ی در منتقح مورد نظتر خاتمتح

یابد؛ بح عبارت بهتر در حا

دیرتر بتا از

او و با اجرای راهحلی برای مسئلح و در حا ت

1. Prabhat
2. Sabatier
3. May & Wildavsky
4. Policy Termination
5. Public Policy Resistance

بین رفتن مسئلح ،خطمشی و برنامتحهتای آن پایتان متیپذیرنتد .بتح عقیتده بروئتر)1179(1
خاتمحبخشی بح تنظیم و تعدیل خطمشیها و برنامحهایی اشتاره دارد کتح ناکارآمتد ،زائتد و
غیرضروری بوده و از داردوب طراحی شده خود خارد شدهاند .بحهنرام بررسی کارآمدی
یک خطمشی بح بررسی این موضوا متیپتردازیم کتح آیتا یتک ختطمشتی درحتل مستئلح
عمومیمتابق با انتظارات عمل کرده اس ؟ و اینکح بح نسب
کح بح بار میآورد ،پرهزینح اس

ختدمات ،منتافع و پیامتدهایی

یا خیر؟ درصورتیکح هزینحهای اجرای یک ختطمشتی یتا

برنامح بر منافع و خدماتی کح بحواستح آنها ارائح میشود ،پیشی بریرد و ما را بح نتایا متورد
نظر در حل مسئلح نرساند ،خطمشیها ناکارآمد تلقی شده و زمینح برای فست آنهتا تستهیل
میشود (دانیلز .)1117،2با این حتا در فضتای واقعتی ختطمشتیگتذاری عمتومی ،متیتتوان
مقا ح پژوهشی :مقاوم

خطمشی هایی را یاف

ختطمشتیهتا در

خطمشی در طرح تحو نظام سالم

کح باوجود از دس

دادن کارآمدی ختود و یتا عتدم تتا یر بتر حتل

مسئلح عمومی ،همچنان بح حیات خود ادامح داده و در برابر خاتمحیتافتن از ختود مقاومت
خطمشی ممکن اس

نشان میدهند .مقاوم

بح هنرام شکس

و عدم موفقی

در دستیابی بح نتایا و پیامدهای متلوب پدیدار شود .متا عتحی مقاومت
برابر خاتمح بخشی از اهمی

زیادی برخوردار اس

ختطمشتی

بحگونحای کح بسیاری از محققان حتوزه

خاتمح بخشی معتقدنتد کتح اغلتب نظریتحهتای خاتمتحبخشتی بتح واقتع نظریتحهتای عتدم
خاتمح بخشی هستند (توضیحاتی درمورد اینکح درا بقا و ماندگاری موسسات ،خطمشتیهتا
و برنامحها با عدم موفقی

همراه اس ؟ (اسچر ن)2412،3؛ بح عبارت دیرر غا باً موضوا اصتلی

در ادبیات تحقیق خاتمحبخشتی طترح ایتن ست ا اساستی است

کتح دترا خاتمتحبخشتی

خطمشیها در طراحی و اجرا بسیار دشوار اس ؟ (د ئون .)1179،4برای پاست بتح ست ا تی از
این دس  ،بهتر اس

کح ابتدا با مفاهیم مقاوم

و مقاوم

خطمشی آشنا شویم.

ریشحهای تاریخی اصتالح مقاوم  4را میتوان در ادبیات فرانسح و زبان تین یافت
هر دو بح ایستادگی در برابر یا مخا ف

کتح

با دیزی اشاره دارند .بر همین اساس ،ریشحی دنتین
1. Brewer
2. Daniels
3. Scherlen
4. DeLeon
5. Resistance
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اصتالحی نوعی عمل متقابل را بح هن متبادر میکند کح براساس آن ،افراد یا دیزها در برابتر
اعما قدرتِ نهادها ،اشخاص یا یک ساختار اجتماعی غا تب ،اقتدامات خاصتی را بتح اجترا
درمیآورند .برابر با تعاریا عمومیو متابق با تعریا غتنامح نرمتن ،مقاومت
عملی خالف تغییر تصور کرد .بر این اساس ،مقاوم
تغییرات جدید .همچنین مبتنی بر تعریتا علتم زیست
فصلنامح علمی متا عات مدیری

مقاوم

بحعنوان «توانایی یک ارگانیسم برای مخا ف

را متیتتوان

یعنی امتناا از پذیرل هرگونح ایتده یتا
غت

شناستی در فرهنت

هتریتیا،

با شرایط یا عوامل ویرانرر همانند یتک

ترکیب شیمیایی ،یک عامل بیماری یا عامل تنشزای محیتی» تعریا شدهاس .
در حوزه متا عات خطمشیهای عمومیتعتاریا محتدودی از مقاومت

ختطمشتیهتای

عمومی در برابر خاتمحبخشی وجود دارند (جدو  .)1با ایتن حتا شتاید بتتوان جتامعتترین
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تعریا از مقاوم

خطمشی را بح این شرح بیان کرد « :بح تاخیرانداختن و ممانعت

از خاتمتح

و حذف تعمدی خطمشیهای عمومی ناکارآمدی کح از قبل توسط دو ها پذیرفتح شدهاند».
جدول .1تعاريف مقاومت خطمشي
مؤلف/مؤلفان
تتتوری)2444(1؛ متتتوئن و ریتتتس

()2414؛ راگوسا)2414( 3؛ وو تدن

تعریف
2
4

مقابلح با فرجام یا غو خطمشیهای عمومیزائدی کح پیش از این پذیرفتح شدهاند.

()2412
دی گویرت 4و همکاران ()2412
هاگوود ،گان و آردیبا د)1194( 2

ایجاد سدی دربرابر یک نظام مداخلح اس
بح تاخیرانداختن ،کمرن

کح با پاس بح این متداخالت بتحدنبتا

کردن یا نقض و مغلوب ساختن آنها اس .

ایستادگی در برابر خرود خطمشیها از نظام سیاسی دو ها
جلوگیری از جایرزینی یک یا دند خطمشی موجتود ناکارآمتد بتا یتک یتا دنتد
خطمشی دیرر

بارداچ ()1172
دانیلز ()1114
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مبارزهای سخ

برای جلوگیری از اتخا یک خطمشی جدید کح اساس آن حذف

یا محدود کردن خطمشی دیرر اس .
ممانع

از جرح و تعدیلِ خطمشیهایی کح دیرر بح خوبی کار نمیکنند.

1. Lowry
2. Moen & Riis
3. Ragusa
4. Volden
5. de Gooyert
6. Hogwood, Gunn, & Archibald

پيشينه تحقيق
بسیاری از تحقیقات مربوآ بح عدم خاتمح و مقاوم

خطمشیهای عمتومیمربتوآ بتح

عوامل م ر بر این پدیده بوده و تاکنون تعریا جامعی کح ویژگیهای اصلی این مفهتوم را
نشان دهد ،ارائح نشده اس  .بحعنوان مثا برداچ )1172(1مواردی همچون:
ت نحوهی صورتبندی او یحی خطمشیها؛
ت تعارضات پیرامون خاتمحبخشی؛
ت ترس و عدم تمایل سیاس مداران در پذیرل اشتباهات خود؛
ت فقدان انریزههای سیاسی از سوی جریانات سیاسی و احزاب؛
ت و ضعا در تشکیل ائتالف مدافع خاتمحبخشی را بحعنوان عوامل ایجاد کننده مقاوم
همچنین بِن )1172( 2موانع خاتمحبخشی را در سح دستح توصیا متیکنتد :عتدم تغییتر
بازیرران ،فقدان رویکردهای متفاوت و وجود اختیارات دندگانح .در ادامح ،در جدو  2بتح
خاتمحبخشی اشاره میشود .همچنین خاطرنشان میشود کح متابق با بررسیهای انجام شده
در پژوهش های داخلتی ،متا عتح یتا پژوهشتی کتح بتحطتور ختاص بتح موضتوا مقاومت
خطمشیهای عمومی بپردازد بحدشم نمیخورد.
جدول  .2تحقیقات تجربي اجرا شده پیرامون مقاومت در برابر خاتمهبخشي
سال انتشار

نویسنده/
نویسندگان

2411

اُنیل و همکاران

2417

تام و اِن

2412

و فن

ژیین

مورد مطالعه

عوامل موثر بر مقاومت خطمشي

خط مشی فلوراید زایتی آب در شتهر

 ماهی

خطمشی مشوقهای ما یتاتی صتنع

 اشاعحی خطمشی

کا رری کانادا
تصاویر متحرک
خط مشی ستهمیح مربتوآ بتح آزمتون
ورودی دانشراههای دین

خطمشی در طرح تحو نظام سالم

مهم ترین تحقیقات تجربی اجرا شده با موضوا مقاوم

ختطمشتیهتای عمتومی در برابتر

مقا ح پژوهشی :مقاوم

در برابر خاتمحبخشی یادآور میشود.

فنی و علمیخطمشی

 فقدان تجربح در حل مسائل بحرانی
 فقدان خطمشیهای جایرزین

 نامناسب بودن جو فضای سیاسی

1. Bardach
2. Behn
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فصلنامح علمی متا عات مدیری

سال انتشار

نویسنده/
نویسندگان

مورد مطالعه

2412

شر ن

خطمشی مبارزه با مواد مخدر آمریکا

2441

ترنهاوت

2449

گردی و یِح

2442

فرانتز

عوامل موثر بر مقاومت خطمشي

خط مشی دهلیزهای اکو وژیکی هلنتد
در مناطق محلی

مرکز ملی بیماری جذام آمریکا

خاتمحبخشی

 مقاوم

نهادهای محلی برای کسب منابع

ما ی

تعتیلتتی بیمارستتتانهتتای دو تتتی در
کا یفرنیا

 تتترس و عتتدم اطمینتتان از نتتتایا و آ تتار

 اندازهی سازمان (تعداد کارکنان)
 میزان حمای

اتحادیح از کارکنان

 ائتالف ضد خاتمحبخشی

روششناسي تحقيق
با توجح بح ماهی

پژوهش و برای دستیابی بح اهداف بیان شده ،در این پژوهش پارادایم
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تفسیرگرایی 1و رویکترد کیفتی دنبتا شتدهاست  .همچنتین جهت

جمتعآوری دادههتا از

مصاحبحهای نیمحساختاریافتح استفاده شد و در این راستا از نمونحگیتری هدفمنتد و از میتان
انواا آن ،راهبرد نمونحگیری نظری انتخاب شد .این راهبرد نمونحگیری بحمعنتای جستتجو و
گردآوری داده مناسب برای تعدیل مضامین و مقو تحهتای استتخراد شتده است  .بتحطتور
خالصح هدف اصلی ایتن نمونتحگیتری تنهتا توستعح مفهتومیو نظتری است  .فراینتد ایتن
نمونح گیری آنقدر هدای

شده و ویژگیهای مضامین توسعح داده میشوند تا دیرر صف

و

ویژگی جدیدی ظاهر نشده و اشباا نظری حاصل شود (دارمز.)1317،2
از همین رو پژوهشرر تحقیق توأمان و بحصورت رف

و برگشتی دادهها را جمتعآوری،

کدبندی و تحلیل کرده و تصمیم میگیرد کح دح دادههایی بعداً جمعآوری شده و کجا آنهتا
را پیدا کند تا بتواند نظریح ال را توسعح دهد .در این پژوهش از مصاحبح هشتم بح بعتد داده
جدیدی شناسایی نشد؛ امتا بترای حصتو اطمینتان بتا  11نفتر از خبرگتان مصتاحبح شتد.
مصاحبح شوندگان شامل برخی مستئو ن و متدیران فعلتی و ستابق ستازمانهتای دو تتی و
نهادهای پژوهشی حوزه خطمشیگذاری بودند .جه
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تحلیل دادههتا و استتخراد مضتامین

1. Interpretivism
2. Charmaz

نیز از رول تحلیل مضمون 1استفاده شد .مضمون مبتین اطالعتات مهمتیدربتاره دادههتا و
س ا ت تحقیق اس

و تا حدی ،معنی و مفهوم ا روی موجود در مجموعتحای از دادههتا را

نشان میدهد (براون و کالرک .)2442،2در این تحقیتق بترای شتناخ

مضتامین از رول شتبکح

مضامین 3استفاده شد .شبکح مضامین ،براستاس رونتدی مشتخص ،مضتامین پایتح (کتدها و
نکات کلیدی متن) ،مضامین سازمان دهنتده (مضتامین بدست

آمتده از ترکیتب و تلختیص

مضامین پایح) و مضامین فراگیر (مضامین عا ی دربرگیرنده اصو حاکم بر متن بح مثابح کل)
را نظاممند می کند .در پژوهش حاضر برای ترسیم شبکح مضتامین پتس از متا عتح تفصتیلی
دادهها ،با استفاده از نرمافزار مکس کیودا 4نسخح  12کدگتذاری او یتح دادههتا انجتام شتد.
سپس کدهای او یح تجزیح و تحلیل شده و در قا ب مضامین پایح با یکدیرر ترکیب و تلفیتق
شدند .با بررسی ،پا یش و ترکیب مضامین پایح بتر استاس محتتوا و معتانی کشتا شتده،

مقا ح پژوهشی :مقاوم

آزمون شتبکح مضتامین استتنتاد شتده و

خطمشی در طرح تحو نظام سالم

مضامین سازمان دهنده شکل گرف  .همچنین در پایان فرایند ستاخ

شتبکح مضتامین ،هتر

گروه از مضامین بح مضمون فراگیرِ متمایزی مرتبط شدند کح مضامین پایح و ستازماندهنتده
مجزایی آن را پشتیبانی می کرد .در پایان نیز جه
متابق

آن با واقعی های عینی ،راهبرد متا عح موردی بحکار رف

طرح تحو نظام سالم

و این شبکح با خطمشتی

(بحعنوان یکی از خطمشتیهتای مقتاوم در برابتر خاتمتحبخشتی)

تتبیق داده شد.
ارزيابي کیفیت تحقیق
جه

ارزیابی کیفی

و اعتمادپذیری تحقیق از معیارهتای اعتباریتابی ماکستو ()2444

استفاده شد .یکی از این معیارها ،اعتبار توصیفی 4اس  .این نوا اعتبار بحمعنای زاویتحبنتدی
پژوهشرر بوده کح بحواستح استفاده از پژوهشرران متعتدد در جریتان گتردآوری ،تحلیتل و
تفسیر دادهها حاصل میشود .بحهمینجه

از یک پژوهشرر دیرر کح بح محتیط و موضتوا
1. Themathic Analysis
2. Braun & Clarke
3. Thematic Network
4. MAXQDA
5. Descriptive Validity
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تحقیق آشنا بود ،خواستح شد تا یکی از مصاحبحها را کح قبالً توسط پژوهشرر ایتن تحقیتق
کدگذاری شده بود ،کدگذاری مجدد کند .سپس با استفاده از فرمو ضریب پایایی هو ستی
درصد توافق مشاهدهشده 1اندازهگیری شد کح این عدد نزدیک بح  74بود.
PAO = 2M / (N1+N2) * 100

در فرمتو فتوق

M

تعتداد متوارد کدگتذاری مشتترک بتین دو کدگتذار است

N2بحترتیب تعداد کلیح موارد کدگذاری شده توسط کدگذار او و دوم اس  .مقدار
فصلنامح علمی متا عات مدیری

بین صفر (عدم توافق) و ( 144توافق کامل) اس

N1.

و

PAO

و اگر از  74بزرگتر باشد متلوب اس .

معیار دیرر اعتباریابی ماکسو  ،اعتبار تفسیری 2است  .ایتن اعتبتار نشتان متیدهتد کتح
تصویرسازی معانی نسب

داده شده توسط مشارک کنندگان بح پدیده مورد متا عتح تتا دتح

حد صحیح اس  .محققان کیفی میتوانند اعتبار تفسیری را از طریق تکنیک کنتر عضو 3یا
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اعتبار پاسخرو 4ارزیابی کنند .اعتبار پاسخرو یا کنتر عضو پیشنهاد متیدهتد کتح متا بایتد
همراه با نتایا خود بح سم

سوژه ها برگشتح و آنها را در پرتو واکنشهای سوژههای ختود

پا یش کنیم (محمدپور .)1319 ،در پژوهش حاضر نیز ضمن ارسا نتایا حاصل از کدگتذاری
و تحلیل او یح مصاحبحها بح مشارک کنندگان ،از ایشان خواستح شتد تتا بتا کنتتر صتح
مضامین ،تفاسیر و نتایا ،بح راستیآزمایی و تصدیق برداش های پژوهشرر کمک کنند.
اعتبار نظری ،4معیار سوم اعتباریابی مورد استفاده در این تحقیق بتود .اعتبتار نظتری بتح
درجحای از اعتبار اطالق میشود کح متابق با آن معین میشود کح تبیین نظریِ توستعح یافتتح
از یک متا عحی تحقیقی ،با داده ها سازگاری داشتح ،باورپذیر و قابتل دفتاا است  .یکتی از
شیوههای دستیابی بح این اعتبار ،استفاده از تکنیتک داور-همکتار 2است ؛ در ایتن تکنیتک،
تفسیرها و استنتادهای بحدس

آمده از طرف داوران دیرتر متورد بحت

و بتازنرری قترار

می گیرد .در این تحقیق نیز کدگذاری انجام شده و شبکح مضامین حاصل از آن در اختیتار 3
نفر از اعضای هیات علمیدانشراههای کشور قرار گرف
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و بازنرری شد.

1. Percentage of Agreement Observation
2. Interpretive Validity
3. Member Check
4. Respondent Validity
5. Theoretical Validity
6. Peer Reviewer

یافتههای تحقيق
با توجح بح داردوب و مراحل بیان شده جه

ترسیم شبکح مضامین ،نتتایا حاصتل از

مصاحبح با مشارک کنندگان مورد تجزیح و تحلیل قرار گرف

و شبکح مضامین تحقیق بتا 3

مضمون فراگیر 11 ،مضمون سازماندهنده و  41مضمون پایح شناسایی شد (جدو .)3
جدول  .3شبکه مضامین مقاومت خطمشيهاي عمومي در برابر خاتمهبخشي
مضامين
فراگير

مضامين
سازماندهنده
دامنح فراگیر

مضامين پایه
در بر گرفتن اقشار و ینفعان زیاد
گسترده بودن دامنح تا یر
پیچیدگی و ابهام در مسئلح
ارتباطات متقابل بین وظایا و اجزای خطمشی

پیچیدگی زیاد

ارتباآ متقابل با سایر خطمشیها و قوانین
وجود پیچیدگیهای جمعیتی ،سیاسی و اجتماعی
دربرگیرنده موضوعات دند رشتح ای و میان رشتح ای
ممانع

از کاهش محبوبی

دو

ترس از واکنشهای اجتماعی
خصوصیات

هزینحی با ی

اتی

راهاندازی

نرران بودن از تغییرات ساختاری مورد نیاز
ساختارها و تشکیالت پایح ریزی شده

خطمشی در طرح تحو نظام سالم

وجود پیچیدگی فنی و تخصصی با

مقا ح پژوهشی :مقاوم

متعدد بودن متغیرهای خطمشی

هزینحهای اجرای خطمشی
بروز هزینحهای سیاسی و اجتماعی
مشاهدهپذیری کم

قابلی

کم رصد و پایش خطمشی

دسترسی کم بح دادهها و اطالعات
فقدان راه حل جایرزین

ابهام در
جانشینپذیری

فقدان اتفاقنظر روی جایرزینها
فقدان جایرزینهای شفاف و روشن
ابهام در شرایط بعد از فس خطمشی
غا ب شدن خطمشی بر ساختارها و هنها

دوام نهادی

تداوم وضع موجود را تنها راه حل دانستن
نهادینح شدن خطمشی
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مضامين
فراگير

مضامين
سازماندهنده

مضامين پایه
نررل و ایدئو وژی جریانات سیاسی

درهم تنیدگی
سیاسی-اجتماعی

رفتارهای رقابتی با احزاب و دستحهای سیاسی دیرر
خطمشی

حیثیتی شدن شکس

یحهای عمیق خطمشی در امور سیاسی ،اجتماعی و قانونی
فشارهای اجتماعی

فصلنامح علمی متا عات مدیری

غلبح کردن منافع شخصی،گروهی و صنفی بر منافع عمومی
پیشایندها

تعارض منافع

تالل برای شکل گیری ائتالف مدافع خطمشی
وجود داشتن انریزههای انحصاری
فقدان ظرفی

تفکر راهبردی در دو

برجستح بودن ظرفی
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ختی بوروکراسی

روزمرگی در تصمیمگیری دو
فقدان ظرفی

تغییر در دو

حجیم شدن دو
اتالف منابع و
پیامدها

سرمایح عمومی
بروز مسائل
جدید

عملیاتی و حف وضع موجود

و تنح زدن بح امور بخش خصوصی

هدر رفتن منابع ما ی
معتل ماندن ساختار اداری-اجرایی
از دس

دادن زمان

پیچیدهتر شدن اوضاا
پیدایش ابعاد جدید برای مسئلح

همانتور کح مشاهده میشود ،سح مضتمون خصوصتیات اتتی ،پیشتایندها و پیامتدهای
مقاوم

خطمشیها در برابر خاتمحبخشی ،مضامین فراگیر این شبکح را تشتکیل متیدهنتد.

خصوصیات اتی بح ویژگیهای اصلی خطمشیهای ناکارآمد و مقاوم در برابر خاتمحبخشی
اشاره دارد کح توسط افراد قابل دستکاری و تغییر نیستند .این خصوصتیات شتامل مضتامین
سازماندهنده زیر میشود:
.1دامنه فراگیر :بح تعداد افرادی کح از یک برنامح و خطمشی منفع
این افراد منافع مذکور را دریاف
تردید سیاس مدران نسب
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ویژگی نسب

برده و میزانتی کتح

میکنند ،اشاره دارد .بتر همتین استاس ،امتروزه متیتتوان

بح هرگونح کاهش یا خاتمح برنامحهای تامین اجتماعی را بح ایتن

داد .برنامحها و خطمشی های بزرگی کح با بختش قابتل تتوجهی از جمعیت

مرتبط بوده و همچنین آنهایی کح همچنان تقاضای زیادی از جامعح را بتح همتراه دارنتد ،بتا

احتما بیشتری سیاس مداران و خطمشی گذاران را از خاتمحدهی بح آنها منصرف خواهنتد
کرد (یِح.)2447،1
.2پیچیدگي زياد :موضوعات علمی و فنی نهفتح در خطمشیهای تدوین شده منجتر بتح
پدید آمدن ویژگی دیرر مقاوم

خطمشیهای عمومی در برابر خاتمحبخشی خواهتد شتد.

آنرونح کح از قیاس پویای کافمن درک میشود غلظ

و پیچیدگی خطمشتیهتای عمتومی

همانند جداره و دیواره سلو ی یک موجود زنده روی میزان مقاوم

آن در برابتر تهدیتداتی

کح تداوم حیاتش را بح مخاطره بیاندازد ،تا یرگذار اس  .ابعاد گوناگون این افتزایش غلظت
و پیچیدگی را میتوان در پیچیدگیهای فنی و تخصصی ،تعدد زیاد متغیرهای تا یرگتذار در
تصمیم گیری ،پیچیدگی و ابهام در مسئلح ،ارتباآ متقابل میان اجزای درونی یک ختطمشتی
پیچیدگی های تخصصی موجود در برخی خطمشیها ،درک آنها برای عمتوم متردم دشتوار
بوده و احتما آنکح عموم مردم یا حتی خطمشی گذاران تصمیمات مورد حمایت

(کرکپاتریک و همکاران.)1111،

.3هزينهي باالي راهاندازي :بحطور معمو نهادهای حاکمیتی و دستراههتای دو تتی در
برابر هر تغییری در شیوهها و مسیرهای جاری خود دس
یکی از ریشحهای این مقاوم

بح مقاوم

میزنند .در ایتن بتین

را میتوان در موضوا ترس و واهمح از تبعتات و پیامتدهای

اجترای تغییترات و هزینتحهتای ناشتی از راهانتتدازی ختطمشتی جدیتد و غتو ختطمشتتی

خطمشی در طرح تحو نظام سالم

شده توسط متخصصان را بح دا ش بکشند ،بسیار کم اس

و اتختا

مقا ح پژوهشی :مقاوم

و ارتباآ آن با سایر خطمشی ها و قتوانین مشتاهده کترد؛ بتح عبتارت دیرتر ،بتح واستتحی

قدیمی دانس .در واقع باوجود آنکح در برخی متا عات خاتمحی خطمشی عنوان میشود کح
خاتمحبخشی با کاهش هزینحها همراه اس
این هزینحها ممکن اس

اما فس و خاتمح میتواند هزینحبر باشد.

شتامل هزینتحهتای احساستی-هیجتانی ،سیاستی و اقتصتادی،

هزینحی خطمشیهای جایرزین ،برنامح های موقتی زائذ و غیره باشتد

(بِتن1179،؛ د ئتون 1192،و

فرانتز.)1117،2

1. Ye
2. Frantz
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.0مشاهدهپذيري کم :با کاهش مشاهدهپذیری و رصد خطمشیهای عمتومی ،دسترستی
بح داده ها و اطالعات مربوآ بح اجرای خطمشی و قتدرت پتایش عمتومی(توستط متردم و
رسانحها) کاهش مییابد و در نتیجح تجزیح و تحلیل متلوبی از آ ار و نتایا ختطمشتیهتا و
میزان کارآمدی و ا ربخشی آنها نخواهیم داش

تا ناکارآمدی آنهتا را بتح درستتی تشتخیص

داده و شرایط را برای خاتمحبخشی آن فراهم کنیم.
فصلنامح علمی متا عات مدیری

در واقع قابلی

مشاهدهی پایین و پنهان بودن خطمشی از نظر عموم ،بح تبیین بیتفاوتی

و سرپول گذاشتن مسئلح و عتدم خاتمتح ی ختطمشتی توستط ختطمشتیگتذاران کمتک
میکند(کوردر2444،1؛کرکپاتریک 2و همکاران1111،؛ساتو.)2442 3
.5ابهام در جانشینپذيري :دشتواری در دسترستی بتح حا ت هتای جتایرزین دریافت
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خدمات و عدم جانشینپذیری یک خطمشی با راهحل جدید دیرتر ،یکتی از ویژگتیهتایی
اس

کح بح هنرام مقاوم

در برابر خاتمحبخشی مشاهده خواهد شد .در ابتدا ممکتن است

خطمشیگذاران راه حل مشخص و روشنی برای جایرزینی نیافتح و یا در صورت وجود راه
حل های گوناگون ،روی راه حل مشخصی بح اتفاق نظر نرسند .همچنین ابهام دو ت

بترای

خاتمح یک خطمشی میتواند مربوآ بح وجود فضای ابهامآ ود در آیندهی اجرای خطمشتی
جدید باشد .تمامی این ابهامات نیز منجر بح مقاوم

بیشتر خطمشی منسوخ شده و ناکارآمد

خواهد شد.
نمونح بارز این ابهام جانشینپذیری را میتوان در ارائح ختدمات مشتابح توستط بختش
خصوصی مشاهده کرد .در این صورت ممکن اس

تصمیمگیران دو تی ،بختش خصوصتی

را جتتایرزین مناستتبی بتترای ارائتتح ختتدمات ندیتتده و بنتتابراین احتمتتا مقاومت

در برابتتر

خاتمحبخشی بیشتر شود (یِح.)2447،
.6دوام نهادي :متا عات خط مشی ،تحقیقات علوم سیاسی ،نظریح سازمان ،بتومشناستی
اجتمتتاعی و متا عتتات انتختتاب عمتتومی بتتر ایتتن اصتتل اتفتتاق نظتتر دارنتتد کتتح یکتتی از
خصوصتتی هتتای رفتتتاریِ فعا یت هتتای دو تتتی ،پایتتایی و بتتات است  .بتتحطتتور معمتتو
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1. Corder
2. Kirkpatrick
3. Sato

خطمشیهای عمومینیز طوری طراحی میشوند تا برای حل مستائل و دتا شهتای پتیش
روی خود پایایی و دوره عمر طو نی داشتح باشند؛ بحعبارت بهتر در زمان طراحی و تدوین
خطمشیهای عمومی فرض اصلی خطمشیگذاران بر این است

کتح ایتن ختطمشتی بایتد

بحگونح ای تدوین شود کح توان رویارویی در برابر آیندهای نامتمئن را داشتح باشد .بنتابراین
سرمایح گذاریهای گستردهای در بودجحهای عملیتاتی و سترمایحای صتورت متیگیترد تتا
موجودی

سازوکارها و تشکیالتی تضمین شود کح بح خطمشیهای اقتصادی و ستازمانهتا

این اجازه را خواهند داد تا مستقل از افراد خاصی کح میآیند و میروند ،بح شکلی نهادی بح
بقای خود ادامح دهند .از سوی دیرر خطمشیهای عمومی بتا گذشت

زمتان و قتدیمیتتر

شتتدن ،تجربتتح و زمتتان کتتافی بتترای ایجتتاد حمای ت

و پشتتتیبانی زم از ختتود در برابتتر

میآورند .با تداوم این وضعی

بیشتر تصمیمگیران فکر میکنند کتح

مقا ح پژوهشی :مقاوم

تبعات منفی ناشی از اجرای خطمشی ،خطمشی در فضای سیاستی و اجتمتاعی بتحگونتحای

خطمشی در طرح تحو نظام سالم

خاتمحبخشی را بحدس

تنها راه حل مسئلحی موجود یک خطمشی خاص بوده و بر همین اساس تمام ستاختارها و
تشکیالت را حو آن شکل می دهند .در این وضعی
تثبی

حتی با بروز برختی ناکارآمتدیهتا و

شده و بر ساختارها و ا هان غا ب میشود کح خطمشیگذاران و حتتی عمتوم متردم

(کح حتی شاید از اجرای خطمشی متضرر میشتوند) گمتان متیبرنتد کتح تنهتا راه حتل و
متلوبترین آن ،همین خطمشی حاضر اس
تح

کح باید تداوم یابد .از این وضتعی

متیتتوان

عنوان دوام نهادی خطمشی یاد کرد.
بر اساس همین اصل اس

کح سازمانها و خطمشیها از تغییرات بنیادی بتیم داشتتح و

در برابر هرگونح اطالعاتی کح ممکن اس
مقاوم

منجر بح انقتاا و عدم استمرارشان شود از ختود

نشان میدهند (جیوا-می2441،؛ کافمن .)1172،1در این بین منابع و تاللهای دشمریری

صرف طراحی و اجرای خطمشیهایی می شود کح تاحد امکان پایدار مانده و استمرار داشتح
باشند و این موضوا بحخودیخود خاتمح بخشی را با دشواری روبترو متیکنتد

(د ئتون1179،؛

کافمن.)1172،
117
1. Kaufman

پیشايندها بحعنوان دومین مضمون فراگیر ،رویدادها و وقایعی هستند کح در نقش عوامل
در خطمشیهای عمتومیمتیشتوند .پیشتایندها را

بیرونی منجر بح وقوا یا تشدید مقاوم
میتوان در موارد یل خالصح کرد:

.1درهمممتنیممدگي سیاسممي-اجتممماعي :امتتروزه بتتح علت

ا رپتتذیری حتتوزه متا عتتات

خطمشی گذاری از نظریات اجتماعی ،سیاسی ،تاریخی و غیره ،دیرر شاهد نظریات محتض
فصلنامح علمی متا عات مدیری

و تک بعتدی در ایتن متا عتات نیستتیم .بنتابراین بتح هنرتام تصتمیمگیتری درمتورد یتک
خطمشیعمومی باید بح مبانی سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی یتا اعتقتادی آن نیتز اهمیت

داد؛

درا کح بحعنوان مثا خطمشتیای کتح طبتق تحلیتلهتای اقتصتادی ستودمندترین راه حتل
اقتصادی شناختح میشود ،ممکن اس

از نظر سیاسی و با توجح بح تحلیلهتای اجتمتاعی و
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سیاسی سیاس مداران قابل اجرا نباشد .بنتابراین رفتارهتای سیاستی ختطمشتیگتذاران در
رقاب

یا جریان ها و احزاب سیاسی رقیب ،تا یرات اجتماعی تصمیمات روی گروه یا طبقتح

خاصتتی از جامعتتح ،ایتتدئو وژی جریتتان سیاستتی حتتاکم و غیتتره متتیتواننتتد روی تغییتترات
خطمشیهای عمومیتا یر بحسزایی داشتح باشد.
ایدئو وژیهای سیاسی بح واستح ی تا یر روی مشتروعی

و ابقتای یتک ستن  ،نقشتی

تعیین کننده در خاتمحبخشی یا عدم خاتمحبخشی یتک ختطمشتی دارنتد (هتریس .)1117،1در
محیط سیاسی و ایدئو وژیک جوامع ،انریزهها و مشوق های سیاسی وجود دارند کح تتودهی
مهم سیاسی را برای مقاوم

خطمشی در برابر خاتمحبخشی تحریتک متیکنتد (بتائر.)2441،2

مهمترین این عناصر شامل موارد زیر خواهد بود:
فشار اجتماعی و گروههای ینفع :تغییر در میزان حمای

یا انتقاد از خطمشتی توستط

ینفعان بیرونی میتواند نقش مهمی در تداوم بقای آن داشتح باشد .این تحلیل بحویژه برای
گروهها و جمعی هایی کح از بقا یا خاتمحی خطمشی نفتع متیبرنتد ،صتادق است
همکاران2447،؛ بائر ،2441،گردی 4و یح 2449،و ژان
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(آدام 3و

.)2441،4
1. Harris
2. Bauer
3. Adam
4. Graddy
5. Zhang

عدم جابح جایی و بات سیاسی :عدم تغییر قدرت سیاسی یک موقعیت

مناستب بترای

خطمشی گذاران را فراهم میکند تا همچنان بح خطمشی یا ستازمانی کتح توستط خودشتان
ایجاد شدهاند ،ادامح دهند (آدام و همکاران2447،؛بِن1172،؛ هریس 2441،و یِح.)2447،
درهمتنیدگی ایدئو وژیک خطمشی با جریان سیاسی حتاکم :معمتو ً بتازیرران سیاستی
احزاب دارای هوی

خاص یا ادراک ایدئو وژیکی هستند کح هردتح ایتن هویت

برجستح تر باشد ،اهمی

یتا ادراک

بیشتری در مبارزات سیاسی و انسجام داخلی گتروه دارد .در واقتع

هردح یک ختطمشتی ختاص بتح هستتحی ایتدئو وژیک حتزب حتاکم نزدیتکتتر باشتد،
درهمتنیدگی بیشتری با آن داشتح و احتما خاتمحیابی آن کمتر است

(بتائر2441،؛ دانیلتز1117،؛

فِری و بادلر ،2413،1کرک پاتریک و همکاران.)1111،
مقا ح پژوهشی :مقاوم

سیاس مدارانی کتح دستتی در شتکلگیتری و اجترای یتک

خطمشی در طرح تحو نظام سالم

حیثیتی شدن شکس

هنی سیاس مداران :معمو ً رهبران سیاستی

خطمشی و مقاوم

از پذیرل اشتباهات گذشتح خود ابا دارند .این اشتباهات روی صاحبمنصتبان سیاستی یتا
دو تی ،فشار روانی ایجاد کرده و بحصورت با قوه میتواند وسیلحای برای شمات
ایشان باشد .حتی ممکن اس

خطمشی ندارنتد ،در معترض دنتین عوارضتی قترارگیرنتد

و م اخذه

(دانیلتز1114،؛ فاستتر 2و بروئتر1172،؛

ساتو 2442،؛ دور.)2441،3
 .2تعارض منافع :امروزه در فضای خطمشیگذاری عمتومی ،موضتوا تعتارض منتافع
مورد بررسی جدی قرار می گیرد؛ دترا کتح ایتن پدیتده تتا یر زیتادی روی بتروز فستاد در
نظامهای سیاسی داشتح و میتواند عامل مهمی در بقا یا خاتمح خطمشیهتای عمتومیباشتد
کح با منافع شخصی ،گروهی یا صنفی گره خورده اس  .این تعارض میتواند بستح بتح نتوا
شخصی

حقیقی یا حقوقی ینفعان بحشکلهای شخصمحتور یتا ستازمانمحتور در نظتر

گرفتح شود کح متابق با آن افراد ،گروهها یا سازمانهتا بتا انریتزههتای انحصتارطلبانح بترای
کسب و تداوم منافع خود بحشدت در تالل هستند تا خطمشیای کح این وضعی

را حف

میکند ،باقیمانده و منافع ایشان را تامین کند  .در این بین و در طو فرایند خاتمتحبخشتی،
1. Ferry & Bachtler
2. Foster
3. Dur
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افراد یا گروههای ینفو همچون ینفعان اداری و دیوانسا ر سعی دارنتد تتا بتا تشتکیل
ائتالفهای ضدخاتمحبخشی و بح شیوههای گوناگون از منتق موجتود ختطمشتی حمایت
کرده و یا با ارائح منتقی جدید برای آن تا حد ممکن از خاتمح و تغییر ختطمشتی ممانعت
بعمل آورند .این جبهح ی مخا ا ،قابلی

سازماندهی و شناستایی بتا یی در اهتداف ختود

داشتح و بنابراین منافع خود را بهتتر متیشناستد و متیدانتد کتح ایتن منتافع در کجتا قترار
فصلنامح علمی متا عات مدیری

دارند(ا یس1193،1؛ فرانتز1112 ،؛ استاتزمن1197،2؛ گوود د و اسکات1112 ،3؛ یِح.)2447،
 .3لختي بوروکراسي :بوروکراسی همانند سیستم عامل یک رایانح اس

کح اگر بتح روز

نباشد ،هوشمندانح عمل نکند و نواقص آن بتر طترف نشتود ،متانع تغییتر و تحتو در هتر
موضوعی از جملح نظام خطمشی گذاری کشور خواهد شد .امروزه نظتام اداره کشتورمان از
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یکسو نظامی بسیط بوده و تصمیمگیری در آن بتح شتکل متمرکتزی انجتام متیشتود .ایتن
ساختار متمرکز در کنار پیچیدهتر شدن روز بح روز مستائل اجتمتاعی ،سیاستی ،فرهنرتی و
شده بحگونحای کح یک وزارتخانح دو تی باید

اقتصادی باع

حجیم شدن فعا ی های دو

در کنار مباح

کالنی همچون افق گشایی و تغییتر و تحتو در ختطمشتیهتای عمتومی،

متکفل موضوعات خردی همچون حقوق و دستمزد نیروهتا ،تتامین منتابع متا ی و نیتروی
انسانی ،تجهیز و تخصیص امکانات و تسهیالت موسسات و نهادهای پایین دستی باشد کتح
ا بتح با توجح بح او ویتی کح دو
راهبردی و تغییر از ظرفی

بح مسائل خرد میدهد ،در مقایسح با ظرفیت هتای تفکتر

عملیاتی بزرگتری برخوردار خواهد بود .در نتیجتحی ایتن عتدم

توازن در ظرفی های سازمان های دو تی و صرف پرداختن بح امور عملیتاتی و موضتوعات
روزمره جاری (اداره عملیات بح جای اداره ماموری ) و از سوی دیرر فربح بتودن دو ت
ورود روزافزون دو

و

بح اموری کح از توان بختش خصوصتی برمتیآیتد ،نظتام اداره امتور

عمومی در کشور بح یک نظام غیردابک و زمین گیر تبدیل شتده کتح دیرتر در برختورد بتا
خطمشیهای منسوخ و قدیمی با نوعی بیتفاوتی ،کرختی و سستی رفتار متیکنتد تتا تنهتا
روز خود را شب کند؛ بح تعبیر دیرر نظام اداره امور عمومی کشورمان ددتار نتوعی ختتی
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2. Stutsman
3. Goodlad & Scott

اس ؛ این ختی از یکسو باع
جاری نسب

بح مرور زمان و حسب عادت بح عملیات

میشود تا دو

بح بررسی تغییرات و تحو ت فضای خطمشی اقتصادی ناکارآمتد بتیتفتاوت

شده و در نتیجح اشراف کاملی از فضای خطمشی قدیمیو منستوخ شتده نداشتتح باشتد و
قدرت دانش و نظریح سازی خود را از دس
نسب

بدهد؛ بح تبع این امر ،آگتاهی و دانتش دو ت

بح راه حلهای جایرزین نیز کاستح میشود.
از طرف دیرر ،پیامدها (بتحعنتوان ستومین مضتمون فراگیتر شتبکح مضتامین مقاومت

خطمشیهای عمومیدر برابر خاتمحبخشی) ،آن دستح از وقتایع یتا حتواد ی هستتند کتح در
نتیجحی وقوا مقاوم

خطمشیهای عمومی رخ داده و بح عبارت بهتر نتیجتحی بقتای یتک

خط مشی ناکارآمد هستند .این پیامتدها را تحت

توای دو مضتمون ستازماندهنتدهی زیتر

.1اتالف منابع و سرمايههاي عمومي :از جملح پیامدهای مقاوم

خطمشیهتا در برابتر

پیوستح از تشخیص مسئلح ،یافتن راهحلها و ختطمشتیهتای مناستب ،انتختاب ختطمشتی
متلوب ،اجرا و ارزیابی خطمشی اتختا شتدهاست  .در هتر کتدام از ایتن مراحتل فراینتد
خطمشیگتذاری ،امکانتات و منتابع متادی و غیرمتادی گستتردهای صترف متیشتود و در
صورتی کح خروجی این مراحل (خطمشی) بح بقای خود ادامح داده و نتواند مسئلح مورد نظر
را حل کرده یا تخفیا دهد ،باع

بح هدر رفتن منابع مادی و غیرمتادی متیشتود .کتاهش

اعتماد عمتومی نیتز متیتوانتد یکتی دیرتر از پیامتدهای مقاومت

خطمشی در طرح تحو نظام سالم

خاتمح بخشی ،هدر رفتن و اتالف منابع عمومیاست  .ختطمشتیگتذاری عمتومیفراینتدی

مقا ح پژوهشی :مقاوم

میتوان تشریح کرد:

ختطمشتیهتا در برابتر

خاتمح بخشی باشد .دنانچح عملکرد دو ها در راستای حل مسائل عمتومینباشتد ،اعتمتاد
شهروندان نسب

بح دو ها کاهش یافتح و متز ز میشود.

 .2بروز مسائل جديد :از سوی دیرر با مقاوم

خطمشی ناکارآمد و تداوم آن ،فرصت

زم برای حل بحهنرام معضل و مسائل عموم ی از بین رفتح و حتی ممکن است

مستائل و

مشکالت جدید دیرری نیز بحوجود آیند.
طرح تحول نظام سالمت ؛ نمونه اي از مقاومت خمطمشميهماي عممومي در برابمر
خاتمهبخشي
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در این بخش سعی میشود تا با توجح بح شبکح مضامین استنباآ شده در بخش قبلی ،بتح
ختطمشتی در برابتر

تشریح بیشتر این مضامین و تتبیق آنها با یک نمونحی واقعی مقاوم
خاتمحبخشی ،یعنی «طرح تحو نظام سالم » ،پرداختح شود.
این طرح کح بحدنبا محافظ

ما ی مردم در قبا هزینحهای ستالم  ،ارتقتای کیفیت

افتتزایش دسترستتی بتتح ختتدمات درمتتانی استت  ،از  14اردیبهشتت

متتاه ستتا  ،1313در

فصلنامح علمی متا عات مدیری

بیمارستانهای دو تی سراسر کشور بح اجرا در آمد .طرح تحتو ستالم
مشتمل بر برنامح هایی اس

و

در حتوزه درمتان

کح بیشتر مشارک

ما ی عاد نح و بهبتود ستالمتی در کشتور را

هدف بلندمدت خود قرار داده و ارتقاء کیفی

خدمات و بهبتود دسترستی و پوشتش را در

قا ب اهداف کوتاه مدت خود در نظر گرفتحاس  .با این حا تقریباً پتس از گذشت

هفت

راهبردی دفاا ملی ،سا ششم ،شماره  ،22تابستان 1441

سا از پیادهسازی طرح تحو سالم  ،این خطمشی در دستیابی بح اهداف از پتیش تعیتین
شده با موانع زیادی روبرو اس ؛ بحگونحای کح باوجود صرف هزینتحهتای بتا  ،بتح جتز در
سنوات آغازین اجرا ،طرح تحو سالم

در دستیابی بح سح هدف کالن خود ناکام مانتده و

این مهم میتواند نشانحی مهمی برای ناکارآمدی آن باشد .شاید مهمترین هدف ایتن طترح،
محافظ

ما ی مردم در قبا هزینحهای سالم

افتتزایش اعتبتتار وزارت بهداش ت

بود کح باوجود صرف هزینحهای هنرفت

و

و درمتتان بعتتد از اجتترای طتترح و تنهتتا در ستتا ،1313

هزینحهای مردم در بخش بستری بیمارستانهای دو تی کاهش دشمریری یافت

و بتح زیتر

 14درصد رسید .اما در سا  1314و با  2.4برابر شدن تعرفحهای پزشکی این دستتاورد تتا
حدود زیادی کم رن

شد .در واقع ،هردند کح پرداخ

سالم

توسط مردم نسب

پرداخ

متلق این هزینحها توسط مردم نسب

نسبی (درصد پرداختی) هزینحهتای

بح زمان قبل از اجرای طرح تحتو ستالم

کتاهش یافتتح ،امتا

بح قبل از اجترای ایتن طترح افتزایش یافتتح

اس  .آ ار منفی و نشانحهای ناکارآمدی دیرر این خطمشی را میتوان در مواردی همچتون
احساس بی عدا تی میتان کارکنتان نظتام ستالم  ،ایجتاد تقاضتای ا قتایی ،افتزایش ستهم
هزینح های سالم

از سبد هزینح های خانوار ،کاهش کیفیت

آمتوزل پزشتکی ،تمرکتز بتر

درمان و نادیده گرفتن پیشریری ،اتالف منابع متا ی ،افتزایش صتعودی بتدهیهتای بختش
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سالم  ،کسری شدید منابع ما ی صندوقهای بیمحای و غیره عنوان کرد

(جهتانریر و همکتاران،

1319؛ پیکتتانپتتور و همکتتاران1317،؛ عابتتدی و همکتتاران1317،؛ اسکندری،رئیستتی و عباستتی1319 ،؛ روانتتیپتتور و

همکاران1319،؛ شجاعی و همکاران1317 ،؛ بختیاری و شمسی .)1311 ،اما بتا وجتود تمتامیایتن معایتب،
خط مشی مذکور نستب

بتح هرگونتح تغییتری از ختود مقاومت

نشتان داده و همچنتان بتا

بهرهگیری از منابع و اعتبارات بودجحی عمومیکشور بتح ارائتح ختدمات پرهزینتح در قا تب
داردوب قدیمیخود ادامح می دهد کح این موضوا بتح ختودی ختود خاتمتحبخشتی را بتا
دشواری روبرو کرده و میتواند نشانحای دا بر دوام نهادی این طرح باشد.
از سوی دیرر با توجح بتح اجترای ایتن طترح در گستتره ملتی ،فرابخشتی بتودن آن و
دریاف
دو

اعتبارات کالن از محل بودجح عمومیکشور ،هیچگاه بح شکل یک یحتح از ستوی
بح مجلس ارائح نشد تا مورد بررسی بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسالمیو پتایش

عمومی قرار گیرد .حتی در سنوات اخیر اطالعات مربوآ بح اعتبارات و نحتوهی هزینتحکترد

مقا ح پژوهشی :مقاوم

و نحوه اجرای طترح نظتام

خطمشی در طرح تحو نظام سالم

این طرح از سوی دو

بحطور شفاف اعالم نمیشود .همچنین در مجلتس دهتم تقاضتای

تحقیق و تفحص از طرح تحو سالم

با هدف بررسی و نظارت بر نحتوهی اختصتاص و

توزیع منابع طرح ،عملکرد سازمان غذا و دارو وزارت بهداش
سالم

مورد مخا ف

قرار گرف

(خبرگزاری ایسنا )1312،تا ویژگتی مشاهدهپمذيري کمم ایتن

طرح برای عموم و حتی نمایندگان مجلس بیش از پیش مشخص شود.
طرح تحو سالم
همچون محافظ

بحواستحی گستردگی اهداف بلند و کوتاهمدت خود کح حوزههتایی

ما ی مردم ،ارتقای کیفی

خدمات ،افزایش دسترسی بح ختدمات و غیتره

را شامل میشود و همچنین بحد یل تنوا در بستح هتای اجرایتی ختود همچتون حمایت
ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و بیمارستانهای دو تی ،ارتقای کیفی
کیفی

ختدمات ویزیت  ،تترویا زایمتان طبیعتی ،حمایت

از

هتلین  ،ارتقای

از بیمتاران ختاص و نیازمنتد،

راه اندازی اورژانس هوایی و غیتره یتا حتتی نحتوه تتامین و تخصتیص اعتبتارات و تعیتین
تعرفح های خدمات درمانی ،از ابعاد متنوا و فنیِ گستردهای برختوردار است

کتح منجتر بتح

پیچیدگي آن ش ده و همین موضوا درک آن را برای عموم مردم یا حتی افراد م ر بر فرایند
خطمشیگذاری دشوار کرده اس .
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از سوی دیرر ،شاید در نراه او اینگونح بح نظر برسد کح با غتو طترح تحتو ستالم
هزینحهای دو

کاهش یافتح و این موضوا میتواند منجر بح صترفحجتویی هزینتحهتای زائتد

شود؛ اما باید توجح داش

کح در اکثر مواقتع فست و خاتمتح ختطمشتیهتای قتدیمی دارای

هزینحهای احساسی-هیجانی ،سیاسی و اقتصادی هستند .تتداوم رونتد کنتونی طترح تحتو ،
بستری برای گسترل توقع و انتظار جامعتحی پزشتکی (افتزایش درآمتد) و متردم (پرداخت
فصلنامح علمی متا عات مدیری

درصد پایینی از هزینحها) بوده و بنابراین ،در صورت توقا طرح و بح عل

ناتوانی دو ت

در

پاسخرویی بح انتظارات ایجاد شده ،این امر میتواند منجر بح بروز نارضایتیهای گسترده شتده
و این هزينههاي باالي راهاندازي در قا ب هزینحهای احساسی ،اقتصادی و سیاسی متیتوانتد
و درمان عمومیرا دشوارتر سازد (حیدریان و وحدت.)1314 ،

حل مسئلح بهداش

راهبردی دفاا ملی ،سا ششم ،شماره  ،22تابستان 1441

مجمتوا تعتداد افتراد بهترهمنتد از

تا سا  1313و قبل از اجرای طرح تحتو ستالم

صندوق خویشفرمایی نزدیک بح  2.2میلیون نفر بتود کتح بتا اجترای طترح و اضتافحشتدن
بیمح شدگان پوشش همرانی بح این صندوق ،تنها در سا  1314جمعی

آن بح  1میلیون نفر

رسید .همچنین برابر با آخرین آمارهای رسمیاعالمیتوسط سازمان بیمحی سالم  ،تا ستا
 1311جمعیتی با غ بر  13.3میلیون نفر از خدمات و منافع این صندوق بهرهمند هستتند .در
نتیجح میتوان این گونح تحلیل کرد کح با اجرای طرح تحو سالم

تعتداد افتراد زیتادی از

جامعح کح عمدتاً جزء اقشار آسیبپذیر هستند از منافع این طرح بهترهبترده و بنتابراین ایتن
طرح دارای تقاضتای عمتومیو دامنمه فراگیمر بمااليي است

کتح شتاید ایتن امتر ستختی

تصمیمگیری برای خاتمحدادن بح آن را تشدید کردهاس .
با توجح بح ماهی
محافظ

هدف اصلی طرح تحو سالم

با عنتوان پوشتش همرتانی بیمتح و

ما ی اقشار آسیبپذیر و از سوی دیرر هزینحی با ی خدمات درمانی ارائتح شتده

از سوی بخش خصوصی و همچنین با توجح بح توقعات و انتظارات ما ی پدید آمتده بترای
بیمح شدگان و پزشکان از زمان اجرای طرح ،بح نظرمیرسد ابهام در دسترسی بح حا هتای
جایرزین دریاف
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خدمات درمانی زیاد بوده کح این ابهام در جانشینپذيري میتواند منجتر

بح عدم تصمیمگیری سیاس مداران و خطمشیگذاران نسب

بح خاتمحی آن شود.

را میتوان در تعارض منافع ( تشکیل ائتتالف

مهمترین پیشایندهای طرح تحو سالم

ضدخاتمح) و درهمتنیدگی سیاسی-اجتماعی (فشتار اجتمتاعی ،حیثیتتی شتدن و مقاومت
هنی سیاس متداران ،بتات در ایتدئو وژی جریانتات سیاستی حتاکم و یتحهتای عمیتق
خط مشی در امور قتانونی) مشتاهده کترد .توضتیحات مربتوآ بتح مهتمتترین پیشتایندها و
پیامدهای مقاوم

در جدو  3بیان شده اس .

طرح تحو سالم

جدول .3پیشايندها و پیامدهاي مقاومت خطمشي طرح تحول سالمت در برابر خاتمهبخشي
فشار اجتماعي :متابق با آمارهای موجود تا پیش از اجرای طرح تحتو ستالم میتزان ستهم متردم در
هزینحهای مرتبط با خدمات نظام سالم

پرداخ

بیش از  44درصد بتود و متوستط هزینتح بهداشت و

درمان سا نح در میان خانوارهای شهری نزدیک بح  11میلیون ریا ( 1درصد از کل هزینحهای ختانوار) و
در میان خانوارهای روستایی  11میلیون ریا (  9.3درصد از کل هزینحهای خانوار) کتح فشتار اقتصتادی
ثبات در نگرش و ايدئولوژي جريانات سیاسي حاکم :یکی از شعارهای اصلی دو
رقاب های انتخاباتی سا  1312موضوا پوشش همرانی بیمح بح خصوص تح
آسیبپذیر تح

از سا  1313آغاز شد و از همان زمان بحعنوان بزرگترین و مهتمتترین طترح

 1312و بعد از برگزاری انتخابات در این سا  ،مجدداً جبهح سیاسی دو
درهمتنیدگي
پیشايندها

سسیاسي-
اجتماعي

جمهتوری .)1311 ،در ستا
قبل در قا ب دو ت دوازدهتم

و حتی بعد از استعفای وزیر وق بهداش و درمان در سا  ،1317این طرح باوجود فتراز و

نشیب های متا ی ،همتواره از ستوی رئتیس دو ت

یتازدهم و دوازدهتم متورد حمایت بتود (روزنامتح

اعتماد.)1311،
حیثیتي شدن و مقاومت ذهني سیاستمداران :از آنجا کح بارها طترح تحتو ستالم از ستوی دو ت
یازدهم و دوازدهم بحعنوان مهمترین ختطمشتی اجتمتاعی دو ت معرفتی شتده و حتتی از زبتان وزیتر
بهداش

در سا  1314بحعنوان بزرگترین برنامح اجتماعی دو

از ابتدای انقالب یاد شده است

(پایرتاه

خطمشی در طرح تحو نظام سالم

در حوزه اجتماعی شناختح شد (مرکز بررسیهای راهبتردی ریاست

تداوم یاف

پوشش قراردادن اقشتار

وای بیمحهای خویشفرمایی بود.با روی کار آمدن این دو  ،ایتن شتعار انتخابتاتی بتح

شکل طرح تحو سالم
دو

یازدهم بح هنرتام

مقا ح پژوهشی :مقاوم

زیادی را بح خانوارها تحمیل میکرد (زمانی.)1311،

اطالارسانی دو  ،)1314،بنابراین با توجح بح هزینحهای ما ی و سیاسی در نظر گرفتح شده بترای اجترای
طرح تحو سالم  ،شکس

و خاتمحی این طرح میتواند ابزاری برای فشار سیاسی و م اختذه دو ت

قرارگرفتح و اعتبار و حیات سیاسی جریان حامیآن را با ختر روبرو کند.
اليههاي عمیق خطمشي در امور قانوني :در اوایل ستا  1313و قبتل از شتروا اجترای طترح تحتو
سالم  ،سیاس های کلی نظام سالم

از سوی مقام معظم رهبری در فروردین ماه ابالغ شتد .از جملتح

موارد تا یرگذار بر شکلگیری این خطمشی تحو ی در حوزه سالم  ،بند  1سیاس های کلتی ستالم
اس

کح درخصوص توسعح کمیو کیفی بیمحهای پایح بهداشت و درمتان است  .همچنتین متواد قتانون

برنامح پنجم توسعح بح اجرای این طرح کمک شایان توجهی کرد و توانس از سوی قوه مجریح بتحعنتوان
مبنایی برای تحو در حوزه سالم
بیمح کردن جمعی
حفاظ

قرار گیرد .بحعنوان مثا در ماده  39این قانون بتح متواردی همچتون

بدون بیمح پایح سالم  ،کاهش میتزان پرداختتی بیمتاران در بیمارستتانهتای دو تتی،

ما ی مبتالیان بیماریهای صعبا عالد و  ...اشاره شده اس .
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تشکیل ائتالف ضدخاتمه خطمشي :ائتالفهای ضد خاتمحبخشی از ستوی کستانیکتح بتحطتور
مستقیم مزایای برنامح یا خطمشی مورد نظر را دریاف

میکنند ایجاد شده و توسعح پیدا میکننتد.

با توجح بح موضعگیریهای طرفین موافق و مخا ا طرح تحو سالم  ،میتتوان ائتتالف متدافع
تعارض منافع

این طرح را شناسایی کرد کح بعدها بتا توجتح بتح منتابع قتدرتی کتح در اختیتار داشت
خاتمح یافتن آن مخا ف
حامی) ،کمیسیون بهداش

جدی از خود نشان داد.این ائتالف متشکل از وزارت بهداش
و درمان مجلس ،پزشکان هیئ

در برابتر
(اصیترین

علمیدانشراهها و دانشراههتای علتوم

پزشکی بودند (ایزدبخش.)1314،
هنرامیکح یک خطمشی نتواند مسئلح ی مورد نظر خود را حل کند و همچنان بح بقای خود ادامتح
فصلنامح علمی متا عات مدیری

دهد ،منجر بح هدر رفتن منابع عمومیخواهد شد .طرح تحو سالم

باوجود دستیابی بتح برختی

اتالف منابع

دستاوردها ،بح اهداف اصلی خود نرسیده اس  .در این میان هزینتحهتایی بترای اجترای طترح از

عمومي

بودجحی عمومیصرف شده اما با این حا اهداف نهایی مورد نظر تتا حتد زیتادی محقتق نشتده
اس  .بحعنوان مثا کاهش هزینحهای متلق پرداخ

شده از سوی مردم نتح تنهتا کتاهش نیافت ،

بلکح با تغییر نامتعارف تعرفحهای عمومی ،افزایش پیداکرد.
با تداوم حیات طرح تحو سالم

پیامدها

مسائل جدید همچون :افزایش تصدیگتری دو تتی و نادیتده

انراشتن وظایا حاکمیتی ،کسری شدید منابع ما ی صندوقهای بیمح ای ،تضاد و شکاف درآمدی
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میان نیروهای انسانی و احساس بی عتدا تی در بتین ایشتان ،ایجتاد تقاضتای ا قتایی و مراجعتات
بروز مسائل
جديد

غیرضروری ،افزایش سهم هزینحهای سالم

در سبد هزینحهای خانوار ،کتاهش کیفیت

آمتوزل

پزشکی ،افزایش قدرمتلق پرداختی مردم بیش از نرخ تورم عمومیو غیره ایجاد شدند (جهتانریر
و همکتتاران1319،؛ مصتتدقراد و همکتتاران1317 ،؛ پیکتتانپتتور و همکتتاران1317،؛ عابتتدی و
همکتتاران1317،؛ روانتتیپتتور و همکتتاران1319،؛ شتتجاعی و همکتتاران1317،؛ بختیتتاری و
شمسی.)1311،

نتيجهگيری و پيشنهاد
در این نوشتار سعی کردیم تا با توجح بح ابهام موجود در مفهوم مقاومت
عدم شفافی

ختطمشتی و

آن در نظریحهای خطمشیگذاری عمتومی ،بتح تعریتا و بیتان خصوصتیات،

عوامل و پیامدهای معرف آن بپردازیم .بحهمین جه

با استفاده از شبکح مضامین حاصتل از

تحلیل داده های گردآوری شده ،مضامین فراگیر این پدیده را یتل ویژگتیهتای ختطمشتی
مقاوم ،پیشایندها و پیامدها دستحبندی کردیم .بر اساس ویژگیهای بیان شده ،خطمشیهتای
مقاوم دارای خصوصیات اتی هستند کح حتی در صورت عدم حضور عوامل بیرونی مانعی
در برابر خاتمحیافتن خطمشیهای عمومی ناکارآمد خواهند بود .این خصوصیات شامل دوام
نهادی ،پیچیدگی با  ،ابهام در جانشینپذیری ،هزینحهای با ی راهانتدازی ،دامنتح فراگیتر و
122

مشاهده پذیری کم هستند .همچنین در ادامح بح تشریح پیشایندهایی همچون تعارض منتافع،
ختی بوروکراسی و درهمتنیدگی سیاسی-اجتماعی پرداختیم کح این مضامین سازماندهنتده

عوامل بیرونی پدیدآورنده یا تشدید کننده مقاوم

خطمشی در برابر فست شتدن خواهنتد

بود.
همچنین در بخش دیرری از تحلیل ،بح متا عحی موردی مقاوم
سالم

خطمشی تحو نظتام

پرداختیم تا با کر شواهد و د یل مرتبط با یک نمونحی واقعی ،بح تبیین و توصیا

بهتر ویژگی های اتی ،پیشایندها و پیامدهای مقاوم

خطمشیهتا در برابتر خاتمتحبخشتی

دس یابیم.
همان طورکح اشاره شد عدم درک صحیح و نشتناختن عوامتل تا یرگتذار روی مقاومت
خطمشیهای عمومیمیتواند منجر بح بروز پیامدهای نامتلوبی همچتون هتدر رفت
عمومی ،بروز مسائل جدید ،غامض شدن مسائل فعلی و در نهای

منتابع

کتاهش اعتمتاد عمتومی

بح نهادهای خطمشیگذار شود .با اینحا میتوان با ارائتح تعتاریا نظتری دقیتق و

مقا ح پژوهشی :مقاوم

پیشایندهای آن بیشتر آشنا شده و بستر زم برای مواجهح بتا پیشتایندها ،آ تار و پیامتدهای

خطمشی در طرح تحو نظام سالم

نسب

ایجاد وضوح و شفافی

در مفهوم مقاوم

خطمشی های عمومی ،عالوه بر تمرین تفکتر و

توسعحی ابزار و زبان علمیحوزه متا عتات ختطمشتیگتذاری ،بتا ویژگتیهتای معترف و
نامتلوب آن را فراهم کنیم.
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اسکندری ،نرگس؛ رئیسی ،مرضیح؛ عباسی ،محمد ( ،)1319دا شهای مدیریتی طرح تحو نظام
سالم

در حوزه بهداش

شهر قم  :یک متا عح کیفی ،مجله دانشگاه علوم پزشکي قم،)2( 13 ،

صص .79-91
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ایزدبخش ،حمید ( ،)1314طرح تحو سالم



بختیاری ،مرتضی و شمسی ،مراد ( ،)1311شناسایی موانع اجترای طترح تحتو نظتام ستالم



از منظر بازیرران ،گاهنامه حکمتانه اقتصاد.)4( 1 ،
در

بیمارستانهای دو تی و رتبحبندی آنان بح رول  ، AHPتصوير سالمت ،)3( 11 ،صص .244-223
پایراه اطالارسانی دو

( ،)1314طرح تحول سالمت مهم ترين برنامه اجتماعي دولت پم

از انقالب است ،برگرفتح از .https://dolat.ir/detail/286514
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صص .491-414
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ایتران ،پماي ،)4( 17 ،

ختر طرح تحو نظام سالم  :یک متا عح کیفی ،پاي  ،)4( 19 ،صص .344-333

دارمز ،کتی ( ،)1317ساختن نظريه مبنايي؛ راهنماي کاربردي براي تحلیمل کیفمي ،ترجمتحی
مهزیار کاظمیموحد و حمیدرضا ایرانی ،تهران :نشر رسا.
حیدریان ،ناهید و وحدت ،شقایق ( ،)1314تا یر اجرای طرح تحو نظام سالم

بر پرداخت

از

جیب بیماران در بیمارستانهای دو تی منتخب شهر اصفهان ،مجله سازمان نظام پزشکي،)3(33 ،
صص .114-197


خان محمدی ،هادی ( ،)1317بررسي و نقد وضعیت طرح تحول سالمت ،مرکز پژوهشتی آرا،
تهران :وزارت علوم تحقیقات و فناوری.



خبرگزاری ایستنا ( ،)1312مجل

با تقاضاي تفحص از طرح تحول نظمام سمالمت مخالفمت

کرد ،کد خبر ،12422412721برگرفتح از .https://www.isna.ir/news/96022012769


روانیپور ،مریم؛ استوار ،افشین؛ دارابی ،حسین؛ پو دی ،شهناز ( ،)1319دا شهای اجترای بستتحهتای
طرح تحو نظام سالم
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در بوشهر :یک متا عح کیفی ،طب جنوب ،)2( 22 ،صص .414-431

روزنامح اعتماد ( ،)1311روحاني در ستاد اقتصادي دولت و آيین روز پرستار سخنراني کمرد؛
دفاع از بودجه  1044و طرح تحول سالمت» ،شماره .4921




زمانی ،سمیرا ( ،)1311بررسي هزينههاي بهداشت و درمان در سبد مصرفي خانوارهاي کشور
در سالهاي  ،1384-80مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
شجاعی ،علی؛ شجری پورموسوی ،سید مسعود؛ کیتانی ،محمدمهتدی؛ مترادی ،رضتا؛ تقتیزاده،
ساناز؛ کالنتری ،ا ناز ( ،)1317هزينههاي بستري بیمهشدگان سازمان بیمه سالمت ايران قبمل و
بعد از برنامه تحول نظام سالمت طي سالهاي  1381تا  ،1385نشريه بیمه سالمت ايمران1 ،
(1و،)2صص.13-21



عابدی ،قاسم؛ سلتانی کنتائی ،سید امیر؛ مروی ،ابوا فضتل؛ مزیتدی ،ستعیده؛ عابتدینی ،احستان؛
عباسی دا شتری ،علیرضا ( ،)1317تحلیلی بر استقرار طرح تحو سالم

در حوزه بهداش

بتا

رویکرد  swotاز دیدگاه ینفعتان ،مجله دانشگاه علوم پزشمکي مازنمدران ،)122( 29 ،صتص
.111-212
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