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شناسایی و اولویتبندی موانع پیادهسازی نظام بیمۀ سالمت بر اساس
نظریۀ سهشاخگی (مطالعۀ موردی :شهر زاهدان)
تاريخ دريافت مقاله930/40/40 :

عالمه کیخا

تاريخ پذيرش مقاله931/40/4 :

مهديه سارانی

چکیده

گسترش بیمه از جملة راهکارهای دولتها بهويژه دولتهای مردمساالر و مردممحور برای نیل به
جامعهای سالم با سالمت پايدار است .بهطوری كه با گسترش و تعمیم بیمهها ،تمام ابعاد
زندگی فرد در جامعه ،تحت پوشش بیمه قرار میگیرد .هدف از انجام اين تحقیق شناسايی و
اولويتبندی موانع پیادهسازی نظام بیمة سالمت بر اساس مدل سهشاخگی در سه بُعد
ساختاری ،زمینهای ،و رفتاری است .روش تحقیق پژوهش حاضر ،تركیبی (كیفی– كمی) با
رويکرد اكتشافی است .جامعة آماری تحقیق در بخش كیفی شامل  90نفر از خبرگان تأمین
اجتماعی زاهدان است كه با استفاده از مصاحبه ،اطالعات مربوط جمعآوری شد .در اين
بخش پس از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل تِم به تحلیل محتوای مصاحبه پرداخته شد و
زيربُعدهای موانع سهگانه شناسايی و پس از شناسايی موانع با استفاده از روش تحلیل
سلسلهمراتبی و نرمافزار  ،Expert choiceرتبهبندی شاخصها انجام شد .نتايج تحلیل
سلسلهمراتبی در اين بخش نشان داد كه نرخ ناسازگاری اين آزمون مقدار  0/09است و چون
كمتر از معیار  0/6است ،بنابراين پايايی ابزار تحقیق تأيید میشود .همچنین نتايج تحلیل
سلسلهمراتبی نشان داد كه ابعاد زمینهای با وزن  0/112بیشترين اولويت را به خود اختصاص
داده است و ابعاد ساختاری و رفتاری بهترتیب وزنهای  0/273و  0/693را داشتهاند .در بخش
كمی نیز تعداد 210پرسشنامه بین كاركنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان به صورت تصادفی

 .6استاديار گروه آموزشی علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه زابل (نويسندۀ
مسئول)،

aleme.keikha@yahoo.com

 .2كارشناس ارشد مديريت اجرايی ،مسئول مطالبات درآمد سازمان تأمین اجتماعی ،زاهدان،
m.sarani1120@gmail.com
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توزيع شد .نتايج آزمون میانگین يک جامعه نشان داد كه همة ابعاد موانع رفتاری ،زمینهای ،و
ساختاری از ديدگاه پاسخگويان در پیادهسازی نظام بیمة سالمت تأثیر دارند.
واژگان کلیدی :موانع ساختاری ،موانع رفتاری ،موانع زمینهای ،نظام بیمة سالمت.

 .مقدمه
سالمت سرماية ارزشمندی است كه حفظ و ارتقای آن بايد جزو مهمترين تالشهای
زندگی روزمرۀ انسانها محسوب شود .انسان سالم ،محور توسعة پايدار بوده و سالمتی
برای بهرهمندشدن انسانها از مواهب الهی امری ضروری است ،لذا توجه به سالمتی و
تالش برای حفظ و ارتقای آن همواره يک اولويت مهم بوده است .مأموريت اصلی
نظام سالمت ،ارتقای سطح سالمت و پاسخگفتن به نیاز های مردم و جامعه است .اين
نیازها تحت تأثیر شرايط اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،و محیطی پیوسته تغییر میكنند.
با توجه به اهمیت موضوع ،سالمت آحاد مردم بهعنوان يک حق در قانون اساسی مورد
توجه قرار گرفته و ارتقای سطح سالمت مردم نیز از مهمترين اهداف در چشمانداز
جمهوری اسالمی ايران در نظر گرفته شده است .در چشمانداز ،جامعهای آرمانی
ترسیم شده كه میبايست از حداكثر سالمت برای جامعه برخوردار باشد (نقشة تحول
نظام سالمت .)6930 ،لذا ،تأمین مالی مراقبتهای بهداشتی يکی از چالشهای مهم در
بسیاری از كشورهاست .علیرغم تالشهای گوناگون كشورهای درحالتوسعه در اين
زمینه ،هنوز پوشش بهداشتی فراگیر دراين كشورها محقق نشده است .در سراسر دنیا
 6/9میلیارد نفر هنوز به اعمال جراحی ،داروهای الزم و مواد ضروری ديگر دسترسی
ندارند (.)Coarrin and Preker, 2004
سیستم تأمین منابع مالی از اجزای بسیار مهم يک نظام سالمت است؛ يعنی
سازوكارهايی كه پول از طريق آنها ،جابهجا میشود تا فعالیتهای بخش سالمت را
تأمین اعتبار كند .همچنین سازوكارهای نحوۀ استفاده از اين پول يعنی تخصیص منابع
مالی ،موجوديتهای نظام سالمت را شامل میشود (احمدوند .)6930 ،بنابراين ،وصول

شناسايی و اولويتبندی موانع پیادهسازی نظام بیمة سالمت 607 / ...
با استفاده از تقريب تیجمز

درآمد ،يک كاسه كردن سرمايه و خريد خدمات ،سه وظیفة يک نظام تأمین مالی
بهداشت و درمان هستند (حاجیزاده.)6911 ،

/

كشورهای مختلف از روشهای تأمین مالی متفاوتی استفاده میكنند .در مورد تعیین
روشهای مختلف تأمین مالی ،سیاست اجرايی دولت هر كشور بسیار حائز اهمیت
است (آصفزاده و رضاپور .)6917 ،در اين میان ،سازمانهای بیمة درمانی مناسبترين
گزينهای است كه با ماهیتی مستقل ،منابع مالی موردنیاز خود را از طريق مشاركت
عمومی افراد سالم تأمین میكند و نیاز اين افراد را در زمان بیماری فراهم میسازد،
بدون آنکه تحت تأثیر انگیزههای اقتصادی قرار گیرد (مقدسی و همکاران.)6930 ،
درواقع با پیشرفت و توسعة تکنولوژی ،صنعت بیمه نیز رشد يافت و تقريباً تمام
جنبههای زندگی انسان از سطح فردی تا اجتماعی و اموال ،مستغالت و  ...را در بر
گرفت .يکی از مهمترين شاخههای صنعت بیمه ،بیمة درمان است كه در میان ساير
موضوعات بیمهای از اهمیت ويژهای برخوردار است و اين اهمیت از آنجاست كه
ارتباط مستقیم با سالمت انسانها دارد چرا كه میدانیم داشتن جامعة سالم به انسان
سالم بستگی دارد و آرامشخاطر و دوری از دلواپسیهای تنشآور در زمینة برخورد با
بیماريها به صورت مستقیم و نحوۀ تأمین هزينههای آن و نهادهای ارائ هدهندۀ خدمات
درمانی از طريق ديگر از جملة دغدغههای افراد و دولتها بوده است (بهرامی.)6939 ،
با توجه به مطالب بیانشده ،هدف سازمانهای بیمة سالمت ،ايجاد صندوقهايی
برای انباشت سرمايه و كاهش خطر است .متأسفانه اين دو فلسفة اساسی در سیستم
بیمة سالمت در كشور ما با تعدد صندوقهای بیمة سالمت و ساير مسائل ناديده گرفته
شده است (رئیسی و همکاران .)6932 ،همانطور كه طبق مادۀ  91بیمة سالمت بیان
میشود به منظور توسعة كمی و كیفی بیمههای سالمت ،دستیابی به پوشش فراگیر و
عادالنة خدمات سالمت و كاهش سهم مردم از هزينههای سالمت به  90درصد از
تعرفهها،

طرق مختلف مانند اصالح ساختار صندوقها ،مديريت منابع ،متناسبكردن
استفاده از منابع داخلی صندوقها و در صورت لزوم از محل كمک دولت در قالب
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بودجة سنواتی و در طول برنامه انجام میشود .بنابراين با توجه به چالشهای موجود در
اين حوزه ،لزوم يکپارچهسازی بیمههای درمانی بیشتر احساس میشود (بیات و
همکاران .)6939 ،در اين راستا بسیاری از طرحهای حوزۀ سالمت در كشور اجرايی
نشده است ،از جمله طرح پزشک خانواده ،اختصاص ارز برای واردات دارو ،قانونهای
حوزۀ پرستاری و سازمان بیمة سالمت ايرانیان از مواردی است كه بهدرستی اجرايی
نشده است (رئیسی و همکاران.)6932 ،
از آنجا كه يکپارچهسازی بیمههای درمانی زمینة شکوفايی حوزۀ سالمت را فراهم
میكند ،ايجاد سازمان بیمة سالمت در كشور عالوه بر يکپارچهسازی بیمهای ،منجر به
جلوگیری از موازیكاری ،توسعة كمی و كیفی ارائة خدمات درمانی ،همکاری با
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بهعنوان مدعی ارائة خدمات مخصوصاً در
برنامة پزشک خانوادۀ شهری و نظام ارجاع شده است .البته گاهی نیز نبود مديريت،
پیگیری و نظارت بر اجرای درست طرحها ،تخصیصنیافتن اعتبارات كافی،
همگانینکردن طرحهايی مانند بیمة سالمت و پزشک خانواده با كمبود منابع مالی كه
وجود دارد موانعی بر سر راه طرح سالمت ايجاد كرده است كه نظام سالمت كشور
همچنان به دنبال راه چارهای برای برطرفساختن اين موانع است (خوشنیت.)6932 ،
محققان بسیاری از جمله سلیمانی و همکاران ( ،)6939زریباف و همکاران
( ،)6932بادين و همکاران ( ،)6932صديقی و همکاران ( ،)6936مشیری و همکاران
( ،)6936اسدی و همکاران ( ،)6930قیاسوند و همکاران ( ،)6930چو 6و همکاران
( ،)2064پتريچ 2و همکاران ( ، )2069برند )2062( 9به بررسی مسائل مربوط به بیمه و
سالمت جامعه پرداختهاند و همه به اين مسئله اذعان داشتهاند كه مزايای
يکپارچهسازی و اجرای نظام سالمت منجر به مراقبت برای افرادی با نیازهای پیچیده،
خواهد شد و به بهبود سطح زندگی افراد در جوامع كمک خواهد كرد؛ لذا شناسايی
1. Chou
2. Petrich
3. Brand

شناسايی و اولويتبندی موانع پیادهسازی نظام بیمة سالمت 603 / ...
با استفاده از تقريب تیجمز

عواملی كه مانع اجرای مؤثر اين نظام در سطح كشور و جوامع میشود از اولويت
بااليی برخوردار است.

/

بنابراين با توجه به چالشها و موانعی كه در استقرار سیستم يکپارچهسازی نظام
بیمة سالمت ايران وجود دارد پژوهش حاضر درصدد شناسايی و رتبهبندی اين موانع
با استفاده از نظرية سهشاخگی در سه بُعد ساختاری ،زمینهای ،و رفتاری در شهر
زاهدان است.
منظور از شاخة ساختار ،همة عناصر ،عوامل و شرايط فیزيکی و غیرانسانی
سازمانی است كه با نظم و قاعده ،قالب ،پوسته و بدنة فیزيکی و مادی سازمان را
میسازند .منظور از شاخة رفتار (محتوا) ،روابط انسانیِ افراد در سازمان است كه با
فرمهای رفتاری ،ارتباطات و الگوهای خاص بههمپیوسته و محتوای اصلی سازمان را
شکل میدهند و منظور از شاخة زمینه ،تمام شرايط و عوامل محیطی و برونسازمانی
است كه بر سازمان محیط بوده و سیستمهای اصلی يا ابرسیستمهای سازمان را شکل
میدهند و علت نامگذاری اين مدل به سهشاخگی آن است كه ارتباط بین عوامل
ساختاری ،رفتاری ،و زمینهای بهنحوی است كه هیچ پديده يا رويداد سازمانی
نمیتواند خارج از تعامل اين شاخه صورت گیرد (صفرزاده و جعفری )6930 ،لذا
محقق به دنبال پاسخ به اين سوال است كه موانع يکپارچهسازی بیمة سالمت با
استفاده از نظرية سهشاخگی كداماند؟

 .روششناسی تحقیق
اين تحقیق به لحاظ هدف كاربردی است .چون در تالش است تا نتايج يافتهها را برای
حل مسائل موجود در ساازمان باه كاار گیارد .همچناین باه لحااظ روش اجارا جازو
پژوهشهای تركیبی (كیفی -كمی) از نوع اكتشافی است .به اين ترتیب كاه ابتادا مواناع
اجرای نظام بیمة سالمت از طريق مصاحبه و تحقیق اولیه كشاف شاد و ساپس مواناع
شناسايیشده در جامعة آماری هدف مورد بررسی قرار گرفت و میزان تأثیر هر كدام از
عوامل مشخص شد.
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جامعة آماری بخش كیفی در اين پژوهش را  90نفر از خبرگان ،دساتانادركاران و
متخصصان سازمان تأمین اجتماعی تشکیل میدهند كه ويژگیهای زير را داشتهاند:
 .6سابقة كار 60سال به باال،
 .2انگیزۀ كافی برای شركت در فرايناد تحلیال محتاوا ،باهطاوری كاه احسااس كنناد
اطالعات حاصل از يک توافق گروهی برای خود آنها نیز ارزشمند خواهد بود ،و
 .9آشنايی كافی نسبت به طرح بیمة سالمت.
در بخش كمی نیز جامعة آماری تحقیق شامل  211نفار از كاركناان ساازمان تاأمین
اجتماعی شهر زاهدان است .نمونة آماری در بخش كیفای تحقیاق جامعاه محادود باه
خبرگان است كه تا رسیدن به اشباع نظری ،تعداد  90نفر بهعنوان اندازۀ نمونه انتخااب
شدند .در بخش كمی نیز با توجه به جادول كرجسای و مورگاان تعاداد  619نفار باه
روش تصادفی ساده بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
برای جمعآوری اطالعات از دو روش كتابخانهای و میدانی استفاده شد .در
مطالعات كتابخانه از طريق مطالعة متون ،پاياننامهها ،كتب و مجالت به جمعآوری و
نگارش مطالب پیرامون موضوع پرداخته شد .در بخش مطالعات میدانی برای شناسايی
موانع بیمة سالمت از مصاحبه و در بخش تحلیل كمی نیز از پرسشنامة محققساخته
استفاده شد .برای روايی پرسشنامه و فرم مصاحبة (نیمهساختاريافته) تحقیق از روايی
صوری و محتوا استفاده شد كه توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأيید قرار گرفتند.
برای تأيید پايايی فرم مصاحبه ،از نرخ ناسازگاری استفاده شد .در صورتی كه اين
نرخ كمتر از  0/6باشد ،سازگاری فرم مصاحبه تأيید و دادههای آن قابل اتکاست .با
توجه به تحلیل انجامشده مشخص شد كه نرخ ناسازگاری اين تحقیق كوچکتر از 0/6
است ،بنابراين سازگاری فرم مصاحبه تأيید و دادههای آن قابل اتکا هستند.
پايايی پرسشنامة پژوهش با استفاده از آلفای كرونباخ و نرمافزار  SPSSبرابر با
 0/11محاسبه شد كه حاكی از پايايی مناسب پرسشنامة پژوهش است .برای تحلیل
دادهها از روشهای زير استفاده شد:

شناسايی و اولويتبندی موانع پیادهسازی نظام بیمة سالمت 666 / ...
با استفاده از تقريب تیجمز

 -شناسايی معیارهای تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوا (تحلیل تِم)،

/

 اولويتبندی معیارهای تحقیق با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی ( ،)6AHPو -بررسی تأثیر متغیرها در اجرای نظام بیمة سالمت با استفاده از آزمون میانگین يک جامعه.

 .9يافتههای تحقیق
 . -9تحلیل کیفی با رويکرد تحلیل محتوا
 بعد زمینهای :در اين بخش منظور از بعد زمینهای در حوزۀ بیمة سالمت موانعیاست كه از حوزههای محیطی بر سازمان بیمة سالمت اعمال شده است .دستههای
مفهومی مربوط به تِم بعد زمینهای بر اساس نتايج محتوای مصاحبه بهترتیب عبارتاند
از :شناختهنشدن نیازهای عمومی ،حمايتنکردن مديران دولتی ،فرهنگ عمومی
اجتماع ،حمايتنکردن ساير بیمهها ،نبود ثبات اقتصادی و زيرساختهای موردنیاز.
 بعد ساختاری :اشاره به موانعی دارد كه بیشتر جنبة سازمانی دارد و مرتبط با ساختارو بدنة سازمان است .بر اساس نتايج مصاحبه موانع ساختاری بهترتیب تحت عنوان
بوروكراسی بیش از حد ،نبود تناسب شغلی ،نبود دورههای تخصصی آموزشی،
رعايتنکردن سلسلهمراتب سازمانی ،نبود انعطاف در ساختار سازمانی ،شفافنبودن
وظايف و اختیارات كاركنان ،نبود امکانات موردنیاز ،كمبود مهارتهای مديريتی ،نبود
تفويض اختیار ،نبود مزايای مالی و مناسبنبودن حقوق و شرايط پرداخت حقوق
شناسايی شد.
 بعد محتوايی :اشاره به موانعی دارد كه مربوط به انسان ،نیروی كار و روابط انسانیدر سازمان است .در اين بعد موانع يکپارچهسازی بیمة سالمت شامل (كاهش سطح
پذيرش تغییرات سازمانی در كاركنان يا به عبارت ديگر مقاومت در برابر تغییر ،نبود
مشاركت كاركنان در تصمیمگیری ،رفتار نامناسب كاركنان با ارباب رجوع ،نبود انگیزه
در میان مردم و كاركنان و كاهش سطح اعتماد عمومی است.

1. Analytical Hierarchy Process
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 . -9اولويتبندی تحلیل سلسلهمراتبی
در بخش حاضر محقق بعد از شناسايی موانع موجود در سه شاخة موردنظر ،با رويکرد
 AHPبه وزندهی شاخصهای موردنظر پرداخته است كه نتايج آن در شکلهای  6تا 4
ارائه شده است.
0.057

حمايت نکردن ساير بیمه ها

0.058

نبود ثبات اقتصادی

0.079
0.162

شناخته نشدن نیازهای عمومی
فرهنگ عمومی اجتماع

0.218

موانع زيرساخت های مورد نیاز

0.243

موانع حمايت مديران دولتی
شکل  .اولويتبندی عوامل زمینهای

نتايج شکل  6حاكی از آن است كه موانع حمايت مديران دولتی با وزن 0/249
بیشترين اولويت را در بعد عوامل زمینهای به خود اختصاص داده است .بعد از اين
عامل ،ابعاد زيرساختهای موردنیاز ( ،)0/261فرهنگ عمومی اجتماعی (،)0/612
شناختهنشدن نیازهای عمومی ( ،)0/073شرايط نبود ثبات اقتصادی (،)0/011
وحمايتنکردن ساير بیمهها ( ،)0/017بهترتیب بیشترين و كمترين اولويت را داشتهاند.
نتايج شکل  2حاكی از آن است كه وجود دورههای تخصصی با وزن 0/632
بیشترين اولويت را در بعد ساختاری به خود اختصاص داده است .بعد از اين عامل،
ابعاد منعطفبودن ساختار ( ،)0/691تناسب شغل با اختیارات ( ،)0/661رعايت سلسله
مراتب ( ،)0/609مناسبنبودن حقوق و شرايط پرداخت ( ،)0/017شفافنبودن وظايف
( ،)0/014نبود تفويض اختیار ( ،)0/041نبود مزايای مالی ( ،)0/04نبود امکانات
موردنیاز ( ،)0/024كمبود مهارتهای مديريتی ( ،)0/02بروكراسی بیش از حد ()0/02
بهترتیب بیشترين و كمترين اولويت را داشتهاند.

شناسايی و اولويتبندی موانع پیادهسازی نظام بیمة سالمت 669 / ...
با استفاده از تقريب تیجمز
0.02

كمبود مهارت های مديريتی

0.02

بروكراسی بیش از حد

0.024

/

كمبود امکانات مورد نیاز

0.04

نبود مزايای مالی

0.045

نبود تفويض اختیار

0.054

شفاف نبودن وظايف و اختیارات پرسنل

0.067

مناسب نبودن حقوق و شرايط پرداخت حقوق

0.103

رعايت سلسله مراتب سازمانی

0.118

رعايت نکردن تناسب شغلی

0.136

منعطف بودن ساختار سازمانی

0.192

وجود دوره های تخصصی
شکل  .اولويتبندی عوامل ساختاری

0.054
0.072
0.125
0.137
0.283

كاهش سطح اعتماد عمومی
مشاركت ندادن كاركنان در تصمیم گیری
چگونگی روابط كاركنان با ارباب رجوع
نبود انگیزه در میان كاركنان و مردم
كاهش سطح پذيرش تغییرات سازمانی در كاركنان

شکل .9اولويتبندی عوامل رفتاری

نتايج شکل  9حاكی از آن است كه كاهش سطح پذيرش تغییرات با وزن 0/219
بیشترين اولويت را در بعد عوامل رفتاری به خود اختصاص داده است .بعد از اين
عامل ،ابعاد نبود انگیزه در میان كاركنان و مردم ( ،)0/697چگونگی روابط كاركنان
( ،)0/621مشاركتندادن نیروها ( ،)0/072كاهش سطح اعتماد عمومی (،)0/014
بهترتیب بیشترين و كمترين اولويت را داشتهاند.
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در خصوص اولويتبندی سه شاخة اصلی پژوهش با استفاه از رويکرد ،AHP
نتايج شکل  4نشان میدهد كه موانع شاخة زمینهای با وزن  0/112بیشترين اولويت را
در اين پژوهش به خود اختصاص داده است و موانع شاخة ساختاری و رفتاری
بهترتیب وزنهای  0/273و  0/693را داشتهاند .بنابراين میتوان نتیجه گرفت كه موانع
محیطی يا زمینهای از ديدگاه خبرگان بیشترين چالشها را برای پیادهسازی نظام سالمت
در شهر زاهدان ايجاد كرده است.
0.139

رفتاری

0.279

ساختاری

0.582

محیطی
شکل  .0اولويتبندی عوامل اصلی

 .9-9تحلیل استنباطی
در اين قسمت با استفاده از آزمون میانگین يک جامعه ،به دنبال پاسخ به فرضیههای
زير هستیم:
فرضیۀ  :ابعاد موانع رفتاری بر پیادهسازی نظام بیمۀ سالمت در شهر زاهدان
تأثیرگذار است.
جدول  .نتايج آزمون  tتکنمونه ای در خصوص موانع رفتاری تأثیر گذار بر اجرای نظام بیمه سالمت
مقدار مورد آزمون=9
شاخصهای مورد بررسی

آمارۀ

درجة

پی-

اختالف

آزمون

آزادی

مقدار

میانگین

موانع رفتاری

1/29

619

فاصلة اطمینان 31
درصد
حد پايین

حد باال

0/006

0/426

0/92

0/46

كاهش سطح پذيرش تغییرات سازمانی در كاركنان

62/14

619

0

0/196

0/41

0/16

نبود انگیزه در میان مردم و كاركنان

67/12

619

0

0/714

0/7

0/17

چگونگی روابط كاركنان با ارباب رجوع

2/11

619

0/001

0/649

0/04

0/21

مشاركتندادن كاركنان در تصمیمگیری

2/4

619

0/067

0/604

0/02

0/63

كاهش سطح اعتماد عمومی

2/11

0/067

0/604

0/02

0/63

619

شناسايی و اولويتبندی موانع پیادهسازی نظام بیمة سالمت 661 / ...
با استفاده از تقريب تیجمز

كوچکتر
براساس نتايج جدول  ،6پی -مقدار موانع رفتاری و ابعاد آن از 0/01
/
هستند ،بنابراين تفاوت مشاهدهشده به لحاظ آماری معنیدار است و با اطمینان 31
درصد میتوان نتیجه گرفت كه با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو مثبت است
اغلب افراد بر تأثیرگذاری موانع رفتاری و ابعاد آن در پیادهسازی نظام بیمة سالمت
نظر موافق دادهاند .در اين میان نبود انگیزه در میان مردم و كاركنان بیشترين تأثیر را
دارد.
فرضیۀ  :ابعاد موانع ساختاری بر پیادهسازی نظام بیمۀ سالمت در شهر زاهدان تأثیرگذار
است.
جدول  .نتايج آزمون  tتک نمونه ای در خصوص موانع ساختاری تأثیرگذار بر اجرای نظام بیمۀ سالمت
مقدار مورد آزمون =9
شاخصهای مورد بررسی

آمارۀ

درجة

پی-

اختالف

آزمون

آزادی

مقدار

میانگین

فاصلة اطمینان 31
درصد
حد پايین

حد باال

ساختاری

1/21

619

0

0/16

0/46

0/29

وجود دورههای تخصصی آموزشی

64/61

619

0

0/162

0/70

0/19

منعطفبودن ساختار سازمانی در سازمانها

2/13

619

0/007

0/62

0/26

0/09

نبود تناسب شغلی

63/72

619

0

0/113

0/77

0/31

رعايتنکردن سلسلهمراتب سازمانی

66/32

619

0

0/34

0/11

6

مناسبنبودن حقوق و شرايط پرداخت حقوق

1/69

619

0

0/912

0/41

0/21

شفافنبودن وظايف و اختیارات پرسنل

3/41

619

0

0/143

0/11

0/44

نبود تفويض اختیار

1/61

619

0

0/491

0/17

0/90

نبود مزايای مالی

4/11

619

0

0/297

0/94

0/64

نبود امکانات موردنیاز

7/93

619

0

0/160

0/11

0/97.

كمبود مهارتهای مديريتی

9/24

619

0/066

0/069

0/03

0/62

براساس نتايج جدول  ،2پی -مقدار موانع ساختاری و ابعاد آن از  0/01كوچکتر
است ،بنابراين تفاوت مشاهدهشده به لحاظ آماری معنیدار است و با اطمینان 31
درصد میتوان نتیجه گرفت كه با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو مثبت است
بنابراين اغلب افراد با تأثیرگذاری موانع ساختاری و ابعاد آن بر پیادهسازی بیمة
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سالمت در شهر زاهدان موافق بودهاند در اين میان رعايتنکردن سلسلهمراتب
سازمانی بهعنوان يکی از موانع ساختاری بیشترين تأثیر را در اجرانشدن موفق نظام
بیمه سالمت داشته است.
فرضیۀ  :9ابعاد موانع زمینهای بر پیادهسازی نظام بیمۀ سالمت در شهر زاهدان
تأثیرگذار است.
جدول  .9نتايج آزمون  tتکنمونه ای در خصوص موانع زمینهای تأثیرگذار بر اجرايی نظام بیمۀ سالمت
مقدار مورد آزمون =9
شاخصهای مورد بررسی

آمارۀ آزمون

درجة
آزادی

پی -مقدار

اختالف
میانگین

فاصلة اطمینان 31
درصد
حد پايین

حد باال

موانع زمینهای

66/24

619

0

0/126

0/29

0/46

موانع حمايت مديران دولتی

61/42

619

0

0/113

0/17

0/74

موانع زيرساختهای موردنیاز

2/67

619

0/09

0/699

0/06

0/21

فرهنگ عمومی اجتماع

60/12

619

0

0/160

0/42

0/10

شناختهنشدن نیازهای عمومی

97/09

619

0

0/196

0/73

0/17

حمايتنکردن ساير بیمهها

62/76

619

0

0/737

0/17

0/32

شرايط نبود ثبات اقتصادی

1/04

619

0

0/213

0/61

0/40

بر اساس نتايج جدول  ،9پی -مقدار موانع زمینهای و ابعاد آن از  0/01كوچکتر است،
بنابراين تفاوت مشاهدهشده به لحاظ آماری معنیدار است و با اطمینان  31درصد
میتوان نتیجه گرفت كه با توجه به اينکه حد باال و پايین هر دو مثبت است بنابراين
اغلب افراد با تأثیرگذاری موانع زمینهای و ابعاد آن بر پیادهسازی بیمة سالمت در شهر
زاهدان موافق بودهاند.و در اين میان شناختهنشدن نیازهای عمومی باالترين میانگین را
داشته است كه نشان میدهد كاركنان اين بعد را تأثیرگذارتر از ساير ابعاد میدانند.

 .0بحث و نتیجهگیری
گسترش بیمه از جملة راهکارهای دولتها برای نیل به جامعهای سالم با سالمت پايدار
است .بهطوری كه با گسترش و تعمیم بیمهها ،تمام ابعاد زندگی فرد در جامعه ،تحت
پوشش بیمه قرار میگیرد .چرا كه بیمه در ماهیت از جملة راههای تأمین و تحقق

شناسايی و اولويتبندی موانع پیادهسازی نظام بیمة سالمت 667 / ...
با استفاده از تقريب تیجمز

آرامش ،آسايش و كاهش استرس افراد و خانوادههاست و نیاز به توضیح ندارد كه
خانواده و افراد سالم و متعادل پیشنیاز ترقی ،رشد و تعالی جوامع است.

/

در اين پژوهش ،موانع پیادهسازی نظام بیمة سالمت بر اساس مدل سهشاخگی در
سه بعد ساختاری ،زمینهای ،و رفتاری شناسايی و اولويتبندی شد .در بررسی
اولويتبندی موانع شاخة زمینهای ،موانع حمايت مديران دولتی با وزن  0/249بیشترين
اولويت را در اين بعد به خود اختصاص داده است .بعد از اين عامل ،ابعاد
زيرساختهای مورد نیاز ( ،)0/261فرهنگ عمومی اجتماعی ( ،)0/612شناختهنشدن
نیازهای عمومی ( ،)0/073حمايتنکردن ساير بیمهها ( ،)0/017شرايط نبود ثبات
اقتصادی ( ،)0/011بهترتیب بیشترين و كمترين اولويت را داشتهاند .يادآوری اين نکته
الزم است كه عوامل زمینهای يا محتوايی از عوامل مؤثر بر توسعة نظام بیمة سالمت
است و برداشتن موانع باال در توسعه و افزايش سطح رفاه عمومی اعضای جامعه مؤثر
خواهد بود .در اين میان حمايت مديران دولتی و نگرش آنان به بیمه و نظام سالمت
يکی از عوامل اساسی در توسعه و اجرای موفق نظام سالمت است .همچنین فرهنگ
هر ملت كه مجموعهای از عواملی است كه ساختار زندگی آن ملت را تعیین میكند و
به نوبة خود در تبیین نحوۀ رفتار ،طرز تفکر ،امیال ،مقررات ،تفاوتها و مشخصات
روانشناسی مردم تأثیر قابل مالحظهای دارد در توسعة فرهنگ بیمه تأثیرگذار است.
اگر فرهنگ به معنای نحوۀ زندگی مشترك اعضای جامعه باشد نوع نگرش به بیمه و
استفاده از آن نیز نوعی زندگی مشترك است .منظور از فرهنگ بیمه عبارت است از
آشنايی مردم كشور با بیمه ،انواع و شناخ ت آن ،استفاده و استقبال از پوششهای بیمهای
برای مقابله با خطرات احتمالی و پیش رو ،ايجاد تعاملی پايدار و منطقی بین صنعت
بیمه و آحاد مردم كشور و تقويت باور و نگرش مثبت مردم نسبت به صنعت بیمه و
خدمات بیمهای .فرهنگ میتواند استانداردهای باالی زندگی ،تأكید بر انديشه بهعنوان
ثروت واقعی ،داشتن عدالت اجتماعی و توسعة پايدار ،بهتربودن فردا از امروز و توجه
همة تالشها به آيندهای پرامید را بهعنوان زيرساخت جامعه بنیان كند .پس كشورها
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مجبورند تا از تمامی ابزا رهای موجود برای تغییر اذهان ملتها برای دستیابی به فرهنگ
مناسب استفاده كنند؛ زيرا قدرت «فرهنگ عالی» معجزهای مستمر برای كشورها به
همراه خواهد داشت .و محقق معتقد است كه تغییر در فرهنگ جوامع میتواند منجر به
جلب حمايت مديران ،توسعة زيرساختها توسط آنان ،تغییر فرهنگ عمومی اجتماع و
پذيرش همگانی بیمة سالمت و شناسايی نیازهای مردم و درنهايت حمايت بیمهها از
همديگر شود كه به صورت مکمل به ارائة خدمات در سطح جوامع بپردازند .بنابراين،
از آن جايی كه بیمه می تواند به يک فرهنگ و ارزش تبديل شود ،بايد يک نقطة شروع
استراتژيک را به منظور نهادينهكردن فرهنگ بیمه تعیین كرد كه اين نقطه شروع
استراتژيک میتواند آموزش و پرورش باشد .بنابراين در جمعبندی فرهنگسازی بیمه
در سطح ملی بايد گفت كه فرهنگ ملی ،نقطة حساس و استراتژيکی برای اشاعة
فرهنگ بیمه است و با توجه به آن میتوان سیاستگذاران بیمه را در تحقق
استراتژيهايشان كمک كرد .در اين زمینه با شناسايی نقاط قوت و ضعف فرهنگ ملی
میتوان به شناخت آن كمک و سپس در خصوص برنامهريزی برای فرهنگسازی
اقدام كرد .در اين زمینه بیات و همکاران ( ،)6939رئیسی و همکاران ( )6932و
صديقی و همکاران ( )6936در تحقیقاتشان به نتايج مشابهی دست يافتند.
در شاخة ساختاری ،بررسی وضعیت وزن شاخصهای مورد بررسی نشان داد كه
وجود دورههای تخصصی با وزن  0/632بیشترين اولويت را در بعد ساختاری به خود
اختصاص داده است .بعد از اين عامل ،ابعاد منعطفبودن ساختار ( ،)0/691تناسب
شغل با اختیارات ( ،)0/661رعايت سلسلهمراتب ( ،)0/609مناسبنبودن حقوق و
شرايط پرداخت ( ،)0/017شفافنبودن وظايف ( ،)0/014نبود تفويض اختیار
( ،)0/041نبود مزايای مالی ( ،)0/04نبود امکانات موردنیاز ( ،)0/024كمبود مهارتهای
مديريتی ( ،)0/02بروكراسی بیش از حد ( )0/02بهترتیب بیشترين و كمترين اولويت
را داشته اند .يادآوری اين نکته الزم است كه در كشورهايی كه رقابت در بازار اهمیت
زيادی دارد ،تأمین رضايت مشتريان و توسعة بیمه در گرو ساختاری مؤثر و مناسب
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است .بهنحوی كه ،تصمیمات درست مديران كارآمدتر و زمینة فعالیت كاركنان افزايش
/

میيابد .ساختار بیمه بايد از انعطاف الزم به منظور انطباقپذيری بیشتر با محیط
برخوردار بوده و بهگونهای طراحی شود كه در آن به سرعت عمل ،كاهش تمركز و
پیچیدگی و به طور كلی سود بلندمدت توجه شود .از آنجا كه ساختار وسیلهای برای
نیل به اهداف و استراتژيهاست لذا هر نوع تغییر پیرامون ساختار بايد با استراتژی
هماهنگ شود .در اين زمینه پتريچ و همکاران ( )2069و برند ( )2062نیز به نتايج
مشابهی دست يافتند.
در شاخة رفتاری بررسی وضعیت شاخصهای مورد بررسی نشان داد كه كاهش
سطح پذيرش تغییرات با وزن  0/219بیشترين اولويت را به خود اختصاص داده است.
بعد از اين عامل ،ابعاد نبود انگیزه در میان كاركنان و مردم ( ،)0/697چگونگی روابط
كاركنان ( ،)0/621مشاركتندادن نیروها ( ،)0/072كاهش سطح اعتماد عمومی
( ،)0/014بهترتیب بیشترين و كمترين اولويت را داشتهاند .بنابراين بیمهگر موظف
است كه در سند بیمه هر آنچه نشاندهندۀ تعهدات اوست ،چه از لحاظ كیفی و چه از
نظر كمی ،بهوضوح ذكر كند اين امر میتواند بر سطح پذيرش تغییرات و افزايش
سطح اعتماد عمومی در جامعه و در بین مردم مؤثر واقع شود؛ همچنین ايجاد معناداری
در كار برای كاركنان سبب ايجاد انگیزه و مشاركت بیشتر آنها و درنتیجه خالقیت و
چابکی سازمان شود .ملکی و همکاران ( ،)6913زریباف و همکاران ( )6932و چو و
همکاران ( )2061در تحقیق خود به نتايج مشابه دست يافتند .همچنین نتايج تحلیل
فرضیه اصلی پژوهش نشان داد كه ابعاد زمینهای با وزن  0/112بیشترين اولويت را در
اين پژوهش به خود اختصاص داده است و و موانع شاخة ساختاری و رفتاری
بهترتیب وزنهای  0/273و  0/693را داشتهاند .با توجه به نتايج تحقیق ،پیشنهادهای
زير ارائه میشوند:
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 در زمینة يکپارچهسازی بیمة سالمت در ابتدا میبايست زيرساختهای موردنیاز برایتوسعة بیمه شناسايی و سپس بر اساس منابع موجود ،زيرساختهای ارائهشده بهبود و
توسعه يابد.
 فرهنگ كار مشاركتی از جملة زيرساختهای مهم در توسعة بیمهای است .بنابراينالزم است تا زمینههای فرهنگی موردنیاز برای تجمیع بیمهای صورت پذيرد.
 شناخت دقیق نیازهای ارباب رجوع در سطح اجتماع میبايست در زمینةيکپارچهسازی بیمهها مورد توجه قرار گیرد.
 حمايت ساير بیمهها از بیمة سالمت میتواند در توسعة سرعت پیادهسازی بیمةسالمت مفید باشد.
 نبود ثبات اقتصادی يکی از پیشنیازهای موردنیاز برای رشد هر سازمانی است .دراين زمینه الزم است تا شرايط اقتصادی نیز در زمینة پیادهسازی سالمت سازمانی مورد
توجه قرار گیرد.
 برگزاری دورههای آموزشی و همچنین توانمندسازی كاركنان در زمینة تخصصهایموردنیاز در هنگام يکپارچهسازی میتواند در آمادهسازی سرماية انسانی مؤثر باشد.
 الزم است تا سرمايههای اطالعاتی سازمانی همچون مديريت فرايندها و همچنیننرمافزارهای موردنیاز برای ذخیرهسازی و تحلیل اطالعات در سازمان مطابق با دورۀ
رشد سازمانی مورد استفاده قرار گیرد .همچنین موارد زير به مديران پیشنهاد میشود:
 حمايتهای مديريتی در بخش بیمهای بهخصوص استفاده از تجارب مديران درپیادهسازی و شکلگیری بیمهها میتواند در توسعه و يکپارچهسازی بیمهها مؤثر باشد.
 تفويض اختیار مناسب بین واحدهای سازمانی میتواند در توسعة توانايیهای كاركنانمؤثر باشد.
 استفاده از پروژههای همسو در سازمان میتواند در ايجاد هماهنگی بین بخشهایمختلف سازمانی مؤثر باشد.
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 متناسبسازی شغل با شاغل و بهكارگیری افرادی كه صالحیت انجام شغل را داشتهباشند و پیادهسازی نظام شايستهساالری در سازمان میتواند مؤثر باشد.

/

 حذف بوروكراسیهای زائد اداری برای تسريع در يکپارچهسازی نظام بیمة سالمتمیتواند مؤثر باشد.
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