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چکیده:
تأمین سالمت و امنیت و آرامش الزم در خانوادهها در خصوص دسترسی آسان به خدمات سالمت باا هزيناه
كم همواره مورد تأكید قانون اساسی و سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بوده است.
هدف اصلی اين پژوهش طراحی الگوی راهبردی نظام بیمه سالمت كشور و نقش آن در امنیت ملی جمهاوری
اسالمی ايران است .پژوهش از نظر هدف ،كاربردی است .در قسامت اول مقالاه از روش تحقیاق كیفای و در
قسمت دوم بهمنظور اعتبارسنجی مدل شناسايی شده از روش تحقیق كمی بهاره گرفتاه شاده و باا اساتفاده از
مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار  AMOSو  SPSSبه تعیین برازش مدل پرداخته شاد .مادل پاژوهش
شامل  1متغیر اصلی با عناوين كاركرد تأمین مالی سالمت ،ابعاد نظام بیمه سالمت ،شاخصهای درونزای نظام
سالمت ،افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر ،شاخصهای امنیت ملی است .مثلفههای هر بعاد بادين شارح
میباشد( :شاخصهای امنیت ملی :كارآمدی نظام سیاسی ،رضايتمندی ،اعتماد ،وجود مكانیسامهاای جبرانای،
وجود شبكه كنترلی مثرر)؛ (شاخصهای درونزای نظام سالمت :عدالت در تأمین مالی ،پاسخگويی به انتظارات
غیر درمانی مردم)؛ (ابعاد نظام بیمه سالمت :انباشت ريسک ،مبنای پوشش ،پايداری مالی)؛ (كاركرد تأمین مالی
سالمت :تجمیع منابع ،خريد راهبردی ،تدارک خدمت).
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مقدمه:

تأمین سالمت برای يكايک مردم در هر جامعهای از حقوق اساسی انسانهاست كه باياد باهوسایله
دولتها و متولیان امور مورد توجه جدی قرار گیرد .سازمانهای جهانی ،از جمله ساازمان جهاانی
بهداشت ،حق سالمت را مهمترين هدف اجتماعی يک جامعه و بهرهمند بودن از سالمت را اساا
توسعه پايدار و يكی از پايههای اصلی رسیدن به عدالت اجتماعی به شمار میآورند .افزايش شديد
هزينه های درمانی در سالهای اخیر و ناكارآمدی بیمههای درمانی در ارائه خدمات درماانی باعاث
شده تا بیمار و خانواده او در برابر اين هزينهها ناتوان باشند .هزينههاای ناشای از تاأمین ،حفاظ و
ارتقای سالمت افراد يكی از مهمترين هزينههای خانوار به شمار میآيد كه گاه میتواند سبب افات
وضع مالی خانوادهها به زير خط فقر گردد .همواره راهكارهای گوناگونی برای دسترسی آساان باه
خدمات سالمت و حفاظت خانوادهها و افراد در مقابال هزيناههاای ساالمت باهوياژه هزيناههاای
كمرشكن مورد استفاده قرار میگیرد .مهمترين اين راهكارها ،بیمههای سالمت است كه تاا بتوانناد
سالمت افراد جامعه را با هزينه مناسب تأمین نمايند (عرب.)3:3113،
موضوع تأمین سالمت و تأمین امنیت و آرامش الزم در خانوادهها در خصوص دسترسی آساان
به خدمات سالمت با هزينه كم همواره مورد تأكید قانون اساسی و سیاستهای ابالغی مقام معظام
رهبری بوده است .ايشان در اين خصوص میفرمايد« .ماا مایخاواهیم اگار در خاانوادهای فاردی
مري

شد آن خانواده جز رنج مري

داری ،رنج ديگری نداشته باشاد» (اماام خامناهای (مدظلاه-

العالی).)3113/93/93 :
نقش بیمهها و پوشش آنها برای افراد جامعه موضوع مهمای اسات كاه ساالمت در لاوای آن
میتواند پیشرفت يا تنزل داشته باشد و كمک كند به ارتقاء امنیت اجتمااعی و اقتصاادی و كااهش
دغدغه مردم در دسترسی به خدمات بهداشتی درماانی ،جلاوگیری از فقار در ارار بیمااری ،ايجااد
جامعه سالم و پويا و رشد اقتصادی و ...درنهايت منجر به تقويت امنیت ملی گردد .لاذا از آنجاايی
كه نظام بیمه سالمت به عنوان مهمترين ابزار در تأمین ،حفظ و ارتقاء سالمت است ،ناكاامی نظاام
بیمه سالمت نیز در تحقق اهداف خاود ،موجباات دغدغاه و اضاطراب در جامعاه ،فقار ناشای از
بیماری ،رشد و توسعه و تضعیف امنیت ملی را به دنبال خواهد داشت .بنا بر آنچه به تفصایل ذكار
گرديد نیاز به يک الگوی راهبردی كارا در نظام بیمه سالمت و نقش آن در امنیات ملای باه عناوان
حلقه مفقودی و مسئله تحقیق میباشد كه به آن پرداخته شده است .در باب اهمیت تحقیق میتوان
گفت با تولید الگوی راهبردی ،مبانی نظری در خصوص چگونگی تأمین منابع پايدار ،اولويتهاای
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تأمین منابع مالی ،مناسبترين نظام خريد و پرداخت خدمات ،شااخصهاای امنیات ملای متاأرر از
نظام بیمه سالمت مشخص میشود.
در باب ضرورت تحقیق میتوان بیان داشت كه اگر ايان تحقیاق صاورت نگیارد ،نظاام بیماه
سالمت يک الگوی مدون تحت عنوان «طراحی الگوی راهبردی نظام بیمه سالمت ايران و نقش آن
در امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران» نخواهد داشت .خطر كسری منابع مالی ،تداوم معضاالت و
چالشهای نظام بیمه سالمت ،تهديد امنیت ملی از جانب حوزه سالمت ،هدر رفات مناابع ،سانتی
بودن روشهای خريد و ...به دنبال خواهد داشت ،لذا با توجه موارد فوق انجام كاار تحقیقااتی در
اين زمینه ضروری به نظر میرسد.
هدف اصلی تحقیق :دستیابی به الگوی راهبردی نظام بیمه سالمت كشور و تبیاین نقاش آن در
امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران.
سثال اصلی :الگوی راهبردی نظام بیمه سالمت و نقش آن در امنیت ملی كدام است؟ ساثاالت
فرعی :اول) الگوهای رايج نظام بیمه سالمت در كشورهای منتخب كدامند؟ دوم) ابعاد ،مثلفههاا و
شاخصهای نظام بیمه سالمت كدامند؟ سوم) ابعاد ،مثلفهها و شاخصهاای امنیات ملای ،متاأرر از
نظام بیمه سالمت كدامند؟ چهارم) ارتباط بین ابعاد ،مثلفه و شاخصهای امنیت ملی متأرر از نظاام
بیمه سالمت چگونه است؟ پنجم) چالشهای پیش روی سازمان بیمه سالمت كدامند؟ اين پژوهش
در بخش كیفی فاقد فرضیه است .فرضیههای پژوهش در بخش كمی بدين شرح میباشند:
فرضیه اصلی اول :كاركرد تأمین مالی سالمت بر ابعاد نظام بیمه سالمت تاأریر معنااداری دارد.
فرضیه اصلی دوم :ابعاد نظام بیمه سالمت بر شاخصهای درونزای نظام ساالمت تاأریر معنااداری
دارد .فرضیه اصلی سوم :كاركرد تأمین مالی سالمت بر افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقار تاأریر
معناداری دارد .فرضیه اصلی چهارم :ابعاد نظام بیمه سالمت بر افزايش رفااه ماردم و جلاوگیری از
فقر تأریر معناداری دارد .فرضیه اصلی پنجم :شاخص های درونزای نظام سالمت بار افازايش رفااه
مردم و جلوگیری از فقر تأریر معناداری دارد .فرضیه اصلی ششم :افزايش رفاه مردم و جلوگیری از
فقر بر شاخص های امنیت ملی تأریر معنااداری دارد .فرضایه اصالی هفاتم :افازايش رفااه ماردم و
جلوگیری از فقر نقش واسط را در رابطه كاركرد تأمین مالی سالمت و شااخصهاای امنیات ملای
ايفاء میكند .فرضیه اصلی هشتم :افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقار نقاش واساط را در رابطاه
ابعاد نظام بیمه سالمت و شاخص های امنیت ملی ايفاء میكند .فرضیه اصلی نهم :افزايش رفاه مردم
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و جلوگیری از فقر نقش واسط را در رابطه شاخص های درون زای نظاام ساالمت و شااخص هاای
امنیت ملی ايفاء میكند.
پیشینه تحقیق :در مراكز مختلف ،تحقیقااتی در خصاوص نظاام بیماه ساالمت و امنیات ملای
صورت گرفته كه اهم آنها بدين شرح میباشند :دكتر رجابپاور در ساال  3111در پژوهشای باا
عنوان «مطالعه تطبیقی نظام بیمه همگانی سالمت در كشورهای منتخب و ارائه الگوی مناسب برای
ايران» با روش تطبیقی ،تكنیک دلفی به اين نتیجه دست يافت كه الگوی مناساب اياران را شاركت
بیمه همگانی (ملی) سالمت ايران با ماهیت حقوقی مستقل زير نظر مجمع عماومی و از مثسساات
مرتبط با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی معرفی میكند .نحوه اداره به صاورت ساازمان
مجازی ،كوچک شده و با روشهای مديريت نوين و وسايل ارتباطی پیشرفته است .مبنااء پوشاش
جمعیت را ايرانی بودن میداند و كلیه خدمات شامل پیشگیری ،درماان را مادنظر دارد .جايگااه آن
در نظام سالمت تأمین منابع مالی بوده و خدمات را به صاورت مساتقیم و غیرمساتقیم باا رعايات
سیستم ارجاع و اولويتبندی خدمات پیشگیری ،ارائه مینمايد .منابع مالی اين نظام عمدتاً از طريق
بودجه عمومی تأمین و بیمه شده در زمان استفاده از خدمت با پرداخت فرانشیز مشاركت مینمايد.
شیوه پرداخت را تركیبی از سه روش با اولويت به ترتیب سرانه ،موردی و كارانه ،حسب مورد و با
تصمیم مديران شركت توصیه مینمايد.
در تحقیق ديگر دكتر فرزانه مفتون در سال  3111در پاروژهای باا بررسای میازان رضاايتمندی
بیمهشدگان روستايی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و ارائهدهنادگان خادمات در طارح نظاام
ارجاع و پزشک خانواده با روش مطالعات كیفی و مطالعه مقطعی به اين نتايج دست يافت :رضايت
بااليی در زمینه ارائه خدمات پزشكی ،مامايی و تزريقات وجود دارد %7133 .ماراجعین از سااعات
ارائه خدمت رضايت بیش از متوسط دارند .میزان رضاايت از هزيناه درماان در ماوارد ارجااع باه
متخصص پايین است .بیش از  %41پزشكان زمان ويزيت را جهت انجام فرايندهای ويزيات بیماار
كافی نمیدانند .رضايت مراجعه كنندگان از نتیجه درمان پزشک خانواده سطح يک و سطح دو نسبتاً
باال است .به ترتیب  %7131و  %7333مراجعین رضايت باالتر از سطح متوسط داشتهاند.
دانشجويان دوره هشتم تهديدات امنیت ملی دانشكده امنیت دانشگاه عالی دفاع ملی در مطالعاه
گروهی در سال  3133با عنوان «الگوی تدوين راهبرد امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران» با روش
توصیفی زمینهيابی يا پیمايشی به اين نتیجه دست يافتند كه هفت وجه تماايز میاان راهبارد امنیات
ملی جمهوری اسالمی ايران با ساير كشورها وجود دارد.
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 .3بنیانهاای نظاری و تفسایری اسات كاه در ساه محاور هساتیشناسای ،معرفاتشناسای و
روششناسی زيرساخت اصلی راهبرد امنیت ملی را شكل میدهند .3 .ارزشها و آرمانهای امنیتای
ايران با ساير كشورها متفاوت است .1 .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مهمتارين مرجاع و نهااد
امنیتی و هدايتكننده جامعه به سوی كمال است .4 .گفتمانهای امنیتی ايران ،بسط محوری ،رشاد
محوری و حفظ محوری است .1 .رويكردهای امنیتی ايران بر اسا

تعالیم وحیانی تعیین میشاود

 .0موقعیت ژئوپلیتیكی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران نقش تعیاینكننادهای در تادوين راهبارد
امنیت ملی آن دارد .7 .نهادهای دينی غیر حكومتی مانند حوزه های علمیه و مراجع تقلید ،با توجاه
به ماهیت دينی حكومت در تعیین راهبردهای امنیتی مثررند .خالصه آنكه شورای عالی امنیت ملای
می بايد زير نظر رهبری و مبتنی بر اسناد باالدستی و ارزش های بنیادين نسابت باه بارآورد قادرت
ملی ،تعیین اهداف امنیت ملی ،اولويتبندی آن ها ،تعیین راهبرد امنیت ملی و تعیاین سیاسات هاای
موضوعی و بخشی اقدام نمايد و نتايج نشان میدهد كه الگوی مدنظر از ساه ساازه تشاكیل شاده
است .سازه اول :حاصل تجزيه تحلیل داده است .سازه دوم رابطه طولی ،عرضی و تعاملی فرايند را
شكل میدهد .سازه سوم را نهادهای مثرر در الگو تشكیل میدهد.
در تحقیقی ديگر كه در سال  3173توسط سودابه وطنخواه با عنوان مطالعه تطبیقی شیوه منابع
مالی بیمه بهداشت و درمان در هفت كشور صنعتی جهاان و ارائاه الگاو مناساب بارای جمهاوری
اسالمی ايران (آمريكا ،ژاپن ،آلمان ،سوئد ،فرانسه ،انگلستان و كانادا) به صورت تحقیقات كاربردی
به روش توصیفی – تطبیقی به صورت مقطعی میدانی انجام شده اين نتايج صورت گرفات كاه -3
در تمام كشورهای مورد مطالعه منابع دولتی و مالیات به عنوان منابع حائز اهمیات در تاأمین مناابع
مالی بیمه های بهداشتی درمانی هستند -3.در تمام كشورهای مورد مطالعه منابع دولتی و مالیاات و
حق بیمه به عنوان منابع حائز اهمیت در تأمین منابع مالی بیمههای بهداشتی درماانی هساتند -1.در
تمام كشورهای مورد مطالعه سهم بهداشت درمان از تولیاد ناخاالص داخلای  GDPدر مقايساه باا
ساير كشورها سهم بااليی میباشند و استفاده از منابع بیمههای خصوصی تنها در آمريكا و آلمان به
عنوان منابع مالی بیمه در نظر گرفته میشوند.
مبانی نظری:

نظامهای سالمت در جهان با توجه به سابقه تاريخی و شارايط سیاسای ،اقتصاادی و فرهنگای هار
كشور متفاوت است .بهطوریكه شايد بتوان گفت نظام سالمت هیچ دو كشور يكسان نیست ،ولای
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تشابه بخشی از عوامل و متغیرها باعث میشود كه بتوان نظامهای سالمت را دستهبندی كرد .شایوه
مختلفی برای دستهبندی نظامهای سالمت وجود دارد كه در ذيل به آنها اشاره خواهد شاد .آنچاه
مهم است اين است كه قرار گرفتن يک كشور در يک گروه به معنی تعلق كامال آن دساته ماذكور
نیست و تنها وجود يكسری عوامل مشترک باعث شده است تا نظام سالمت يک كشور باه سامت
مذكور متمايل گردد .برای سهولت كار نظام سالمت در دو دسته تقسیمبندی بر اسا
مالی و تقسیمبندی بر اسا
تقسیمبندی بر اسا

نحوه تاأمین

كاركردهای نظامهاای ساالمت طبقاه بنادی شاده اسات .مادلهاای

نحوه تأمین منابع مالی ،نظامهای بیمه سالمت در جهان با نظاام تاأمین ماالی

آنها شناخته میشوند كه عبارتند از :نظام بیمه سالمت ملی / 3بیمه اجتماعی سالمت / 3نظام رقابتی
بازار آزاد يا طرحهای بیمه خصوصی تجاری( 1آمريكا)  /مدل مستقیم
نظام بیمه ملی سالمت :پوشش همگانی است .مبنا برای تحت پوشش قرار گرفتن افاراد اقامات
آنها در كشور است .منابع از مالیات تأمین میشود .تادارک خادمات عمادتاً دولتای اسات .نظاام
پرداخت به فراهم كننده حقوق رابت و برخی پرداختهاای تشاويقی اسات .كاركردهاای ساالمت
(تولیت ،پديدآوری منابع ،تأمین مالی ،تدارک خدمات) از هام مساتقل هساتند ،هماه زيرمجموعاه
وزارت بهداشت است .جدايی خريدار از فراهم كننده در قالاب باازار داخلای اسات .نظاام واحاد
پرداخت بیمهای اعمال میشود .محوريت بیمه در يک سازمان يا نهاد اسات .نهااد تولیات متكفال
تدارک خدمات نیست .تولیت با اعمال سیاستگذاری ،برنامهريزی ،نظارت و ارزشیابی دستیابی باه
اهداف سالمت (پاسخگويی ،تحقق عدالت ،سالمت مطلوب و كیفی) را رصد میكند .اين مدل باه
عنوان نظام بوريچ يا نظاام همگاانی شاناخته مایشاود و بیشاتر در كشاور انگلساتان راياج اسات
(حسنزاده.)313 :3131 ،
نظام بیمه اجتماعی سالمت :پوشش استحقاق كسانی است كه حاق بیماه پرداخات نماودهاناد.
منابع از مشاركت دستمزدی توسط كارفرما و كاارگر تاأمین مایشاود .تادارک خادمات دولتای و
خصوصی است .نظام پرداخت به فراهم كننده از سرانه تا به ازای موردی متغیر اسات .حاوزههاای
كاركردی كامالً مستقل هستند .تولیت سالمت با وزارت بهداشت است .حوزه تأمین مالی بیمهای و
زيرمجموعه حوزه رفاه است .جدايی كامل خريدار از فراهم كننده وجود دارد .آلمان اولاین نساخه
1- National Health Insurance
2- Social Health Insurance
3- Private Health Insurance
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بیمه سالمت اجتماعی اجباری را اجرا نمود و طرح بیمه كارگران بیسامارک كاه هام اكناون تماام
جمعیت را پوشش میدهد ،پايهگذاری گرديد (حسنزاده.)311 :3131 ،
نظام رقابتی بازار آزاد يا طرحهای بیمه خصوصی تجاری( 3آمريكا) :خالصترين نظام ساالمت
نظام تجاری اياالتمتحده است .جايی كه بهطور عمده طرحهای بیماه ساالمت خصوصای ،تاأمین
مالی خدمات سالمت را بر عهده دارند (عرب.)33 :3113 ،
مدل آمريكايی بازار آزاد عبارت است از بیمههای خصوصی كه در آن حق بیمههاا ،بار اساا
قراردادهاای بیمااه ساالمت باارای خرياد خادمات از بخااش خصوصاای تخصایص داده ماایشااود
(حسنزاده.)31 :3139 ،
مدل مستقیم :هیچ نهاد رالثی وجود ندارد .رابطه مستقیم بین بیمار و پزشک است .هیچ واساطی
وجود ندارد .هیچ نهاادی نیسات .بیماار پاول مایدهاد و از پزشاک خادمات دريافات مایكناد.
تقسیمبندی بر اسا

كاركردهای نظام سالمت ،مادلهاای كااركردی مطارح در حاوزه نظاامهاای

سالمت و جايگاه نظام بیمه سالمت در اين مدلها عبارتند از -3 :مادل ساازمان بهداشات جهاانی
 -3 )WHO 2000( 3999مدل لوندونیو و فرنک  -1مدل صندوق رفااه عماومی  -4مادل میلاز 3و
رانسون

1

روشهای پرداخت به ارائهدهندگان خدمات در نظام بیمه سالمت :اصل مهم و قابل توجه برای
مديران نظام بیمه همگانی سالمت در انتخاب شیوه پرداخت و بهرهوری و استفاده بهینه از منابع در
اختیار است .روشهای پرداخت عبارتند از :روش پرداخت كارانه ،روش پرداخات ماوردی ،روش
هزينه روزانه ،پرداخت تشويقی ،روش میزان پرداخت رابت ،روش بودجاهای ،روش سارانه ،روش
پرداختهای ويژه
بررسی نظام بیمه سممت كشورهای منتخب آلمان -انگلستان  -آمریکا  -كگره جنگوبی -تركیگه-

ایران :مطالعه تطبیقی عالوه بر اينكه میتواند در گساترش مرزهاا و مباانی داناش نظرياهساازی و
نظريهپردازی كمک كند ،در حوزه علوم رفتاری و اجرا نیز در اتخاذ تصمیمات مناساب و انتخااب
راهحلهای صحیح جهت حل معضالت و مشكالت عینی مورد استفاده قرار میگیرد .البتاه باديهی
است كه هدف از مطالعه تطبیقی در حوزه علوم رفتااری و اجرايای ،باه هایچ عناوان الگاوبرداری
1-Private Health Insurance
2-Annej.Mills
3-M.kent ranson
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نیست .بلكه آنچه به عنوان يكی از نتايج نظری و كااربردی مطالعاه تطبیقای

ماادنظر اساات ،مقايسااه الگوهااای مااورد اسااتفاده در يااک زمینااه خاااص ماایباشااد (مسااعودی
اصل .)11:3134،بر آن شديم تا عوامل تأریرگذار در شاكلگیاری نظاام بیماه ساالمت كشاورهای
مذكور ،مورد بحث قرار گیرد .مواردی كه بیشتر مدنظر قارار دارد عبارتناد از تاأمین مناابع ماالی /
نحوه پوشش بیمهای /تجمیع منابع /خريد راهبردی /ساختار و تشكیالت بیمهای /تادارک خادمات
و...
به منظور انتخاب كشورهای نمونه ،با توجه به مدلهای نظام بیمه سالمت در كشورهای جهاان
مدل بیمه اجتماعی طرح بیسمارک /مدل بیمه سالمت همگانی بورچ /مدل بیمه خصوصی آمريكا /
مدل مستقیم و كشورهای مطرح در الگوی های فوق و تشابه كشورهای كه نظام بیمه سالمت آنها
به نظام بیمه سالمت ايران نزديک است و اعالم نظر اساتید تصمیم بر آن شاد كشاورهای ذيال باه
عنوان كشورهای منتخب جهت بررسی و مطالعه مدنظر قرار گیرند.
جدول شماره ( :)8نظام بیمه سممت كشور آلمان /انگلستان /آمریکا  /تركیه /كره جنوبی /ایران.
نام كشور
آلمان
انگلستان
اياالت
متحده
كره
جنوبی
ايران

تركیه

ساختار سازمان

جايگاه و نقش بیمه

از نظر وابستگی

در نظام سالمت

تأمین اجتماعی

تأمین منابع مالی

مبنا پوشش جمعیتی

پوشش خدمات

اقامت و

پیشگیری ،درمان،

پرداخت حق بیمه

توانبخشی

بهداشت و

تلفیق در سیستم

درمان

بهداشت و درمان

مستقل

تأمین منابع مالی

ملیت+شغل+حق بیمه

تأمین اجتماعی

تأمین منابع مالی

اقامت  +شغل

ملیت

بهداشت و

تأمین منابع مالی و

ملیت+شغل+

درمان

ارائهكننده خدمات

حق بیمه+ديگر

وزارت سالمت

تأمین منابع مالی

ملیت  /شغل

پیشگیری ،درمان،
توانبخشی
درمان
پیشگیری ،درمان،
توانبخشی
درمان

نحوه ارائه
خدمات
غیرمستقیم

نحوه اداره
عمومی
غیرانتفاعی

تأمین منابع مالی
حق بیمه /دولت

مستقیم

دولتی

دولت

غیرمستقیم

دولتی

حق بیمه  +دولت

غیرمستقیم

شركت دولتی

حق بیمهها

مستقیم +
غیرمستقیم

پیشگیری ،درمان،

مستقیم +

توانبخشی

غیرمستقیم

بخش
عمومی+دولتی+
سازمان خیريه
عمدتاً دولتی

حق بیمهها+
يارانه دولت
حق بیمه  /دولت

مبانی نظری امنیت :امنیت انتظار نخست انسانها از حكومتهاست كه امروزه ابعاد گساترده و
متنوعى يافته است .تأریرپذيرى امنیت از اقتصاد ،فرهنگ ،صنعت و جمعیات و تأریرگاذارى آن بار
همه شاخههاى توسعه و حیات انسانى به آن نقش بنیادين داده و همه فیلسوفان سیاساىِ گذشاته و
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حال را به تأمل در آن واداشته است .فیلسوفانى كه دغدغه عدالت داشتهاناد ،آن را شارط ضارورى
عدل دانستهاند و كسانى كه به رفاه مىانديشیدهاند ،آن را عامل اصلى آسايش شمردهاند و آناان كاه
بر توسعه سیاسى يا اقتصادى تكیه كردهاند ،امنیت را «عامل» و نیز «حاصل» آن تلقى كردهاند و همه
كسانى كه براى حاكمیت ارزشهاى معنوى تالش دارند ،آن را مقدمه اين واجب دانستهاند.
امنیت از جمله ديرپاترين آمال بشر بوده و يكای از لاوازم و شاروط بهزيساتی و بهاروزی وی
تلقی گرديده و از ديدگاه مازلو ،ابزار حركت به سوی «خود شكوفايی انسانی» محسوب مایشاود.
بهطوری كه وی در اولويتبندی نیازهای بشر ،بالفاصله پس از نیازهاای اولیاه (شاامل هاوا ،غاذا،
مسكن ،پوشاک) نیاز به امنیت را جای داده و ساير نیازهای انسانی را علیرغام ضارورت غیرقابال
انكار آنها ،در اولويتهای بعدی آورده است.

شكوفايي
استعدادها
احترام از جانب ديگران
تـعلـق عاطــفي و دوستـي
ايمني و امنيت
نيازهاي فيزيولوژيك
هرم نیازهای مازلو (پارسائیان و اعرابی)9۹1 :89۰1 ،

ابعاد امنیت :گرچه ابعاد امنیت ملی را در اشكال مختلف تقسیم كردند ،لیكن عمده ابعاد امنیات
ملی را میتوان بدين شرح تقسیم كرد .امنیت سیاسی  /امنیات اقتصاادی  /امنیات نظاامی  /امنیات
فرهنگی  /امنیت اجتماعی (مراديان)31 :3113 ،
احسا

امنیت و مثلفههای آن :امنیت در مفهوم وسیع و جاامع خاود ،بیشاتر باه ويژگایهاا و

خصوصیات روانشناختی مردم يک جامعه فرضی برمیگردد .امنیت باياد بتواناد باه شاهروندان و
اعضای جامعه ،امنیت خاطری در حد نیازهای روانشناختی آنها اعطاء كند .هیچكس نمیتواند در
محیط تر آور ،نگران و مضطرب كننده زندگی كند.
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شاخصهای جامعه امن :با توجه به گفتمان ايجابی كاه از امنیات معرفای مایشاود ،مایتاوان
شاخصهای جامعه امان را ايانگوناه برشامرد :كارآمادی نظاام سیاسای  /رضاايتمندی  /وجاود
مكانیسمهای جبرانی  /وجود شبكه كنترلی مثرر (افتخاری .)3113 ،اعتماد (روزناماه قاد :3173 ،
 .)4بهطور كلی جامعه امن جامعهای است كه در آن سرانه ناامنی روبه كاهش اسات .يعنای آماار و
ارقام به صورت درصدی نسبت به جمعیت ،حاكی از كاهش بزه است و زمینههای اقباال باه جارم
بسیار كم بوده و تالش در سالمسازی فضاست .امكان اقدام به جرم به علت نظارت و كنترل ،كم و
هزينه آن باالست.
اهمیت امنیت و سممت در كمم مقام معظم رهبری ... :مسئله سالمت جزء اولین مسائل مهم
زندگی جوامع است .اين حديث معروف نعمَتانِ مَجهولَتانِ الصِّحَّةُ وَ األمانُ .حقیقتاً انگشت اشارهای
است به يک امر اساسی و حیاتی .هم سالمت ،هم امنیت در شمار نعماتهاای بزرگای اسات كاه
انسان تا از آن نعمتها محروم نباشد ،اهمیت و ارزش آن را نمیفهمد؛ مثل هاوا ،مثال تانفس .تاا
وقتی انسان تنفس میكند ،اهمیت اين نعمت رايگان و همهجائی را درک نمیكند؛ تنفس كه مشكل
شد ،انسان آن وقت احسا

میكند چه نعمت بزرگی از دسات رفتاه اسات .مجموعاه پزشاكی و

پرستاری و بقیه دستگاههای سالمت ،در واقع تأمین كننده اين نعمت بزرگ برای جامعاهاناد (اماام
خامنهای (مدظلهالعالی).)3113/3/3 :
در جدول ( )3كلیه اصطالحات و لغات استفاده شده برای طراحی مدل آورده شده است:
الگو راهبردی

الگويی است راهبردی كه در آن ابعاد ،مثلفهها ،شاخصها و روابط بین آنها در فرايند تصمیمسازی و تصمیمگیری برای

نظام بیمه

اداره امور كشور و طراحی الگوی بیمه سالمت تعريف شده و میتواند باه عناوان مادلی مرجاع و تعمایمپاذير در اداره

سالمت

حكومت به كار گرفته شود.
منظور پژوهشگر از بیمه سالمت در اين پژوهش بیمه مخارج پزشكی ،پیشگیری و توانبخشی با تعريف ذكر شده اسات

بیمه سالمت

و ساير انواع بیمه درمان را در بر نمی گیرد .در تقسیمبندی انواع بیمه ،نظام بیمه سالمت در زيرمجموعه بیمههای تاأمین
اجتماعی قرار میگیرد.

نظام بیمه
سالمت
امنیت

منظور پژوهشگر كلیه نقشآفرينان حوزه بیمهای كه در راستای نظام سالمت انجام وظیفه مینمايند از جمله سازمان بیمه
سالمت ،سازمان تأمین اجتماعی ،سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح ،بیمه ساالمت كمیتاه اماداد اماام خمینای
(ره).
به معنی ايمن شدن و در امان بودن و بی بیمی است و همچنین به معنی اطمینان و آرامش خاطر است.
عبارت است از توانايی جامعه در جهت تأمین و صیانت از موجوديت فیزيكای ،زيساتی ،معیشاتی ،فرهنگای و ارزشای

امنیت ملی

مردم ،سرزمین و نظام سیاسی و ارتقاء و بهینهسازی آن و تعقیب و نیل به اهداف و منافع ملی در دوران جناگ و صالح
در قبال تهديدات داخلی و خارجی( ...كريمیمله و بابايی)31 :3133،
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مدل های نظام
بیمه سالمت
كشور موجود

ورودی

استخراج پروتوكلها ،داده-

طراحی مدل نظام

اعتباريابی مدل

های مصاحبهها و پرسشنامه

بیمه سالمت كشور

جامع پژوهش

ها

خروجی

فرايند
مدل مفهومی پژوهش

روش تحقیق:

پژوهش از نظر هدف از انواع پژوهش های كاربردی است .در قسمت اول بر اسا

روش تحقیاق

كیفی با انجام مصاحبه بین  19نفر از افراد خبره و صاحبنظر در حوزه بیمه سالمت و امنیت ملای
جمهوری اسالمی ايران جمع آوری گرديد .در اين قسمت بر اسا

روش تحقیق پديدارشناختی به

تحلیل تم ها پرداخته شد و مثلفه های مدل شناسايی شد .در قسمت دوم به منظور اعتبارسنجی مدل
شناسايی شده از روش تحقیق كمی بهره گرفته شد و با استفاده از مدلسازی معادالت سااختاری و
نرم افزار  AMOSو  SPSSبه تعیین برازش مدل پرداخته شد .در اين راستا پرسشنامه محقق سااخته
بر اسا

الزامات مديريت راهبردی و رويكرد امنیت ملی در مقیا

لیكرت  9تا  3نمرهای و شامل

 14گويه بود كه بین  393نفر از متخصصین و صاحب نظران در حوزه سالمت و امنیت توزيع شاد.
در اين پژوهش در بخش كیفی از تحلیل محتوا استفاده شد .در بخش كمی بارای تجزياه توصایفی
دادهها از شاخصهای گرايش مركزی و برای تحلیل استنباطی دادهها از مقیا

رتبهبندی فريادمن،

آزمون تحلیل واريانس ،تحلیل عاملی از نوع تحلیل مثلفههای اصلی و معادالت ساختاری اساتفاده
شده است .در اين تحقیق چون از مدل محقق ساخته استفاده میشود ،لذا اين احتماال وجاود دارد
متغیرهای مهم وارد مدل نشده باشند؛ برای همین از مدل معادالت استفاده میشود كه در اين راستا
از دو نرمافزار  spssو  AMOSجهت تحلیلهای آماری استفاده شده است.
در اين پژوهش تركیبی از روشهای نمونهگیری هدفمند و غیرهدفمناد تاا حاد اشاباع دادههاا
انتخاب شده است .بدين صورت كه در بخش كیفی جهت گردآوری اطالعات به صورت مصااحبه
نمونه شامل  19نفر بود .به دلیل خاص بودن جامعه آماری ،از روش نموناهگیاری گلولاه برفای باا
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انتخاب سرنخ از سوی محقق شد و حجم نمونه با اشباع نظری حاصل شد .در بخش كمی تحقیاق
از متخصصین و صاحبنظران در حوزه سالمت و امنیت اساتفاده شاد .ايان افاراد از طرياق روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند.
جدول شماره ( :)9جامعه آماری پژوهش
متغیر /طبقه

مفهوم

مدیران كل

مديران كل ستادی و استانی

معاونین

معاون بیمه خدمات سالمت  /معاون توسعه مديريت و منابع ستادی و استانی

روسای ادارات
كارشناسان مسئول

روسای ادارات فنی (ريیس اداره بیمه گری  /اسناد پزشكی  /نظارت) ستادی
و استانی
كارشنا

مسئول ادارات فنی( :كارشنا

مسئول اداره بیمه گری  /اداره اسناد

پزشكی /اداره نظارت) استانی و ستادی

مدیران امنیتی و اجتماعی

استانی و ستادی

سایر سازمانها

به نسبت تعداد جمعیت تعدادی برايشان برآورد شده است

برای تعیین حجم نمونه از روشهای مختلفی استفاده میشود كه از آن جمله میتوان به فرمول
كوكران اشاره نمود .بر اسا

اين فرمول

 ،برای حجام جامعاه  409نفار؛ تعاداد

نمونه 393 ،نفر تعیین شد .جهت بررسی پايايی در اين پاژوهش از آلفاای كرونبااخ اساتفاده شاد.
روايی از تحلیل عاملی تأيیدی بهره گرفته شد.
تجزیه تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق:

وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی بررسی شده است .در اين پژوهش متغیرهاای جنسایت ،سان،
میزان تحصیالت و سابقه كاری به عنوان سیمای آزمودنیها در نظر گرفته شدهاند.
روش اين پژوهش ،تحلیل محتوای كیفی میرينگ  Mayringاست .بر اساا

تقسایمبنادی كاه

میرينگ از روشهای تحلیل محتوا ارائه كرده است ،تحلیل محتوا باه ساه شاكل تحلیال محتاوای
كمی ،تحلیل محتوای كیفی قیاسی و تحلیل محتوای كیفی استقرايی قابال انجاام اسات .بارای ايان
پژوهش ،روش تحلیل محتوای كیفی استقرايی انتخاب شد.

 نقش بیمه سالمت در امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران8۸3 

بررسی سثال اول :الگوهای رايج نظام بیمه ساالمت در كشاورهای منتخاب كدامناد؟ در ايان
پژوهش ،نظامهای بیمه سالمت در كشورهای مختلف به عنوان شكلهاايی از رواباط و پیاامهاا در
نظر گرفته شدهاند و پژوهش حاضر به دنبال شناسايی ابعاد و مثلفههای آنهاست.
جدول شماره ( :)۸انواع مدلهای نظام بیمه سممت كشور (منبع :مطالعات نگارنده)
نام مدل

ابعاد مدل

مدل سازمان

ارائه خدمات سالمت /تأمین مالی شامل (افزايش ،انباشت ،مديريت و

بهداشت

تخصیص درآمدها جهت خريد خدمات) /تولید منابع (شامل سرمايهگذاری

جهانی

در منابع انسانی ،ساختمانی و تجهیزات) /تولیت تلفیق

مدل بیمه كره

پوشش  /مبنای پوشش جمعیتی /تأمین منابع مالی

موازنه بین حمايتهای اجتماعی برای همه

مدل بیمه

روش تأمین منابع مالی  /مبنا پوشش بیمهای /نحوه خريد خدمات /شیوه

-حفاظت مالی بیمهشدگان  /ارتقاء سالمت /جلوگیری از فقر

آلمان

پرداخت /تجمیع منابع

ناشی از هزينههای سالمت

مدل بیمه

روش تأمین منابع مالی  /مبنا پوشش بیمهای /نحوه خريد خدمات /شیوه

دسترسی همگانی به خدمات  /پوشش همگانی بیمه  /صیانت

انگلستان

پرداخت

مالی /پوشش خدمات /ارتقاء شاخصها سالمت

مدل بیمه

ساختار و تشكیالت نظام بیمهای  /تأمین منابع  /مبنا پوشش بیمهای  /نحوه

دسترسی به خدمات  /صیانت مالی پوشش خدمات  /ارتقاء

تركیه

خريد خدمات /شیوه پرداخت

شاخصها سالمت

مدل بیمه

ساختار و تشكیالت نظام بیمهای  /تأمین منابع مالی  /مبنا پوشش بیمهای /

افزايش رفاه مردم  /دسترسی به خدمات صیانت مالی بیمهشدگان

ايران

نحوه خريد خدمات  /شیوه پرداخت  /اجزاء نظام بیمه سالمت

 /پوشش خدمات پوشش خدمات  /ارتقاء شاخصها سالمت

شیوه خريد خدمت /پوشش بیمهای /ساختار نظام بیمه سالمت /تأمین مالی

تأمین خدمات /دسترسی به خدمات /ارتقاء شاخصهای سالمت

مدل بیمه
آمريكا

هدف مدل
بهبود سالمت جمعیت

بررسی سثال دوم پژوهش :ابعاد ،مثلفهها و شاخصهای نظام بیماه ساالمت كدامناد؟ در ايان
مرحله مطالعه وارد مصاحبه با خبرگان شده و ابعاد و شاخصهای مادل نظاام بیماه ساالمت را از
ديدگاه ايشان مورد بررسی قرار داد 19 .نفر مصاحبه شونده در ايان بخاش همكااری نمودناد كاه
تلفیق پاسخ ايشان به سثاالت بخش اول مصاحبه بدينصورت بود:
جدول شماره ( :)۶شناسایی ابعاد مدل نظام بیمه سممت از نظر خبرگان (فاز )8
شاخصهای مدل نظام بیمه سالمت كشور
انباشت ريسک  /وجاود شابكه كنترلای ماثرر /وجاود
مكانیسااامهاااای جبرانااای /اعتمااااد /رضاااايتمندی/
رضايتمندی /كارآمدی نظام سیاسی /پیشبرد رفاه ماردم/
كاهش فقر  /پاسخگويی به انتظارات غیر درمانی مردم/
سالمت جامعه /عدالت در تأمین مالی تدارک خدمات /
مبنا پوشش بیمهای /مبنا پوشش بیمهای  /تجمیع مناابع
خريد راهبردی  /پايداری مالی

هدف از نظام
دسترسی مالی همگان باه خادمات ساالمت /اساتفاده بهیناه از مناابع/
پديدآوری منابع پديادآوری مناابع (كاافی و پايادار) /رفااه اجتمااعی/
دسترسی به حاكمیت باال /پیشبرد رفاه مردم /سالمت جامعاه /احساا
امنیت اجتماعی ،انسانی /،امنیت ملی /مديريت الزامات و حقوق اعضاء
و ذی نفعان /فراهم كردن امكانات فراغت خااطر نسابت باه تهديادات
اجتماعی /حفاظت مردم در مقابل ريسک ناشی از بیماری
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الزم به ذكراست ،در فاز اول مصاحبه صورت گرفته با خبرگان ،نگارنده به كدبندی ابعاد نظاام
بیمه سالمت پرداخت و نتايج به شرح جدول شماره  1است .در اين راساتا ،مثلفاههاايی تكاراری
بودند كه محقق از كد خارج نمود.
بررسی سثال سوم پژوهش :ابعاد ،مثلفهها و شااخصهاای امنیات ملای ،متاأرر از نظاام بیماه
سالمت كدامند؟ برای پاسخدهی به اين سثال ،محقق بار ديگر به متون مراجعه نموده و به شناسايی
ابعاد پرداخت .قابل توضیح است كه در پاسخ به ساثال اول ،رجاوع باه مطالعاات صارفاً باا نگااه
خدمات سالمت و بیمه بوده است .در پاسخ به سثال سوم پژوهش رويكرد امنیت ملی و نگاه ملای
و جامعتر مدنظر بوده است كه جدول  0به پاسخ به سثال سوم پرداخته است.
جدول شماره ( :)۵شاخصهای امنیت ملی ،متأثر از نظام بیمه سممت
ابعاد

منبع

شاخص

مؤلفه

حق بیمههای دريافتی /كمکها و هدايای اشخاص حقیقی و حقاوقی  /مناابع
حاصل از هدفمندی يارانهها /وجوه حاصل از خساارات ،جارائم و جزاهاای

قانون بیمه همگانی مصوب

نقدی با رعايت قوانین و مقررات مربوط يا احكام قطعی دادگاهها درآمادهای

 3171مجلس شورای اسالمی،
قانون ساختار نظام جامع رفاه و

نحوه تأمین مالی

حاصل  /محل ربت و صدور دفترچه بیمهشدگان  /منابع حاصال از وقاف در

تأمین اجتماعی ،3111

(منابع درآمدی سازمان)

قلمروهای نظام تأمین اجتماعی  /منابع حاصل از خمس ،زكات و ساير وجوه
شرعی در قلمروها  /نظام تأمین اجتماعی با مجوز مراجع تقلید  /منابع حاصل

اساسنامه سازمان بیمه سالمت

از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تأمین اجتمااعی  /سااير درآمادهای
ساختاری (اداری – مالی)

متفرقه
قانون بیمه همگانی مصوب
 3171مجلس شورای اسالمی،
قانون ساختار نظام جامع رفاه و

نحوه اداره

دولتی /خصوصی /غیرانتفاعی غیردولتی

تأمین اجتماعی ،3111
اساسنامه سازمان بیمه سالمت
قانون بیمه همگانی مصوب
 3171مجلس شورای اسالمی،
قانون ساختار نظام جامع رفاه و
تأمین اجتماعی ،3111
 مسعودی اصل ،اخوانبهبهانی ،ايروان ،علی،)3134( ،
اساسنامه سازمان بیمه سالمت

جايگاه و نقش بیمه

تأمین منابع مالی (حفاظت مالی)  /تأمینكننده مالی و ارائهكننده خدمت /

سالمت در نظام سالمت

تلفیق در سیستم بهداشت درمان  /بخش عمومی غیرانتفاعی

 نقش بیمه سالمت در امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران8۶8 
ابعاد

منبع

شاخص

مؤلفه

ساختاری (اداری – مالی)

قانون بیمه همگانی مصوب
 3171مجلس شورای اسالمی،
قانون ساختار نظام جامع رفاه /

ساختار سازمانی از نظر

وابسته به وزارت بهداشت درمان  /وابسته به وزارت تعاون و كار رفاه

مسعودی اصل ،اخوان بهبهانی،

وابستگی

اجتماعی مستقل  /وابسته به وزارت سالمت

ايروان ،علی ،)3134( ،نظامهای
بهداشتی درمانی تطبیقی.
(كريمی)3119 ،

نحوه پرداخت به

(داودی)3110 ،

مثسسات درمانی

خرید خدمت

قانون ساختار نظام جامع رفاه و
تأمین اجتماعی ،3111
اساسنامه سازمان بیمه سالمت

روش پرداخت كارانه  /معايب روش كارانه  /روش پرداخت موردی روش
هزينه روزانه  /پرداخت تشويقی  /روش میزان پرداخت رابت  /روش
پرداختهای ويژه  /روش بودجهای  /روش حقوق بگیری /روش سرانه

نوع خدمت خريداری

ويزيت پزشک  /خدمات :دارويی /آزمايشگاهی  /راديولوژی  /خدمات

شده (چه چیزی)

توانبخشی  /بیمارستانی  /دندانپزشكی
مستقیم

(دانش دهكردی)3171 ،

نحوه خريد

(حسنزاده)341 :3131 ،

استفادهكننده از خدمت /

«تولیت در نظام سالمت»

ذينفع (برای چه كسی)

(مراكز ملكی نظام بیمه سالمت)
غیرمستقیم (مراكز طرف قرارداد

پرداخت از طرف بیمهشده  /فرانشیز /
پرداخت از طرف سارمان  /سهم
سازمان

نظام بیمه سالمت)
خرید خدمت

بیمه شده (مردم)

خرید خدمت

اشخاص حقیقی
(حسنزاده)341 :3131 ،
«تولیت در نظام سالمت»

پزشک  -دندانپزشک – داروساز –
متخصص راديولوژی – متخصص
آزمايشگاه و...

خريد خدمت از چه كسی
اشخاص حقوقی

مراكز بهداشتی درمانی – بیمارستانها
– درمانگاهها

پوشش بیمه

قانون بیمه همگانی مصوب
 3171مجلس شورای اسالمی

مبنا پوشش
نوع بیمهنامه

شغل  /اقامت  /ملیت  /حق بیمه
بیمهنامه كاغذی (دفترچه كاغذی)/
بیمهنامه الكترونیكی (كارت الكترونیكی)
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ابعاد

منبع

مؤلفه


شاخص

فقدان نگرانی در بهرهمندی از پوشش بیمه /فقدان نگرانی گرفتاری در ورطاه
امنیت ملی

(مراديان)3133 ،

امنیت جانی  /امنیت مالی

فقر ناشی از بیماری /فقدان نگرانی در تأمین هزيناههاای كمرشاكن بیمااری/

 /امنیت فكری /امنیت

فقدان نگرانی در تسهیل در بهرهمندی از خادمات بهداشاتی درماانی /فقادان

جمعی

نگرانی در از دست رفتن درآمد خانوار /فقدان نگرانی فكری خانواده در تأمین
هزينههای سالمت

 الگوی تدوين راهبرد امنیتملی جمهوری اسالمی ايران
امنیت ملی

 مفهوم شناسی امنیت ملی الگوی طراحی استراتژیامنیت ملی جمهوری اسالمی
ايران

 رضايتمندی  /كارآمدیسیاسی  /اعتماد وجود
مكانیسمهای جبرانی /
وجود شبكههای كنترلی
مثرر

 -داشتن پوشش بیمهای  /در دستر

بودن خدمات /پذيرش هزينهها توساط

بیمهها  /وجود متولی /دولت متولی امر نظام بیمه سالمت است /.مردم دولات
را الگوی خدمتگزاری می دانند /.اعتماد مردم باه خادمتگزاران (پاياه سارمايه
اجتماعی و امنیت)  /طراحی شبكههای گسترده خادمات رفااهی و درماانی /
گستردگی مثسسات طرف قرارداد /پايین بودن سرانه ناامنی در كشور  /وجود
آرامش در حوزه خدمات

بررسی سثال چهارم :ارتباط بین ابعاد ،مثلفهها و شاخصهای امنیت ملای متاأرر از نظاام بیماه
سالمت چگونه است؟ برای پاسخ به سثال چهارم پژوهش به تحلیل محتاوای كلیاه مصااحبههاا و
مطالعات پرداخته میشود .پاسخ به سثال چهارم نیاز به انجام تحلیل محتوا جهت شناساايی نهاايی
مثلفهها و شاخصها دارد .همچنین پس از شناسايی اين مثلفهها و ارائه مدل نهايی ،پرسشنامه میان
جامعه آماری جهت برازش و ارتباط سنجی مدل مفهومی توزيع گردياد كاه در اداماه ابتادا نتاايج
تحلیل محتوا و سپس نتايج معادالت ساختاری آورده شده است.
مراحل اصلی انجام تجزيه و تحلیل محتوای مدلها به اين شرح باودهاناد :بررسای مادلهاا و
حذف ابعاد مدلهايی كه از نظر محتوا شباهت بسیاری با ديگر تعريفها دارند .نتايج در جادول 7
آورده شده است .در اين راستا به علت تشابه واژهها ،برخی كدها حذف گرديد .بهعنوان مثال ،كاد
 33 ،3و كد  33مشابه همديگر بودهاند .مصاحبهشوندهای بهطور كلی ارائه خدمات را مادنظر قارار
داده است و مصاحبهشونده ديگری اعتقاد داشت كه در بررسی نظام بیمه سالمت كشور فقاط باياد
خدمات سالمت مورد توجه قرار گیرد .با توجه به رويكرد مطالعه حاضر كه ملی و فراملای اسات،
لذا نگاه كلیتر ،اتخاذ گرديد ،ارائه خدمات و نه صرفاً خدمات سالمت انتخاب گرديد .لذا كاد 33
ماند و كد  3حذف گرديد .كد  ،33 ،30 ،34 ،37 ،1نیز مشابه بوده ،لذا فقط كد  37ماناد و بقیاه از
گردونه مطالعه حذف گرديد .كدهای  1و  39 ،0نیز مشابه باود كاه كاد  39ماناد .درمجماوع19 ،
شاخص شناسايی شد كه پس از حذف به تعداد  43شاخص تقلیل يافت .همچنین در هدف مادل،
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كد  37 ،33 ،31 ،0 ،1مشابه بود كه كد  1انتخاب شد .كدهای  39 ،19 ،33 ،3نیز مشابه بود كه كد
 3ماند .از كدهای  31 ،30 ،31 ،33نیز  30ماند .لذا اين متغیر نیاز از  19شااخص باه  39شااخص
تقلیل يافت.
جدول شماره ( :)۰بررسی مدلها و حذف ابعاد مدلهای مشابه (پس از انجام مصاحبات و مطالعه كتابخانهای)
هدف مدل

ابعاد مدل
.3

ارائه خدمات سالمت

.3

پاسخگويی

.3

بهبود سالمت جمعیت

.3

امنیت ملی

.1

تأمین مالی

.4

تناسب مشاركت مالی

.1

تأمین مالی عادالنه

.4

استفاده بهینه از منابع

.1

پوشش جمعیتی

.0

پوشش

.1

پاسخدهی

.0

پديدآوری منابع

.7

تولیت

.1

قابلیت پیشبینی

.7

دسترسی به حاكمیت باال

.1

رفاه اجتماعی

.3

تأمین مالی

.39

مشاركت

.3

برآوردن نیازهای جمعیت

.39

كاهش قیمت خدمات درمانی

.33

ارائه خدمات

.33

پويايی

.33

ارائه خدمات بهداشتی

.33

پیشبرد رفاه مردم

.31

تلفیق

.34

پايداری مالی

.31

استفاده بهینه از منابع

.34

سالمت جامعه

.31

انسجامبخشی

.30

مديريت منابع انسانی

.31

اجرای طرح بیمه همگانی

.30

مراقبت كارا و با ارزش باال

.37

تأمین منابع مالی

.31

زيرساخت فناوری اطالعات و

.37

رسیدن به زندگیهای سالم ،مولد

.31

حفاظت مردم در مقابل ريسک

ارتباطات

.33

سازمان برنامهها

.39

مبنای پوشش جمعیتی

و طوالنی
.33

دسترسی مالی همگانی به خدمات
سالمت

.33

مديريت

.33

ارائه خدمات

.33

مراقبت ايمن و با كیفیت باال

.31

شااااااااااااافافیت در

.34

تولیاااد مناااابع و پشاااتیبانی

.31

دسترسی به مراقبت برای همه

سرمايهگذاری
.31

.37

وجود انحصار در خريد

اقتصادی
.30

خاااادمات پزشااااكی
(قدرت چانهزنی دولت)

ساختمانی و تجهیزات)

تركیااب انباشااتهااای

.31

سااهم مشاااركتهااا و پوشااش
اعضاااء و خاادمات و مزايااای

ريسک

.31

.37

.19

سطح تفرق

.13

.33

روش تأمین مالی

.13

پاسااخگويی بااه همااه

خدمات آزمايشگاهی؛ خدمات

نیازهاااای بیماااااران و

راديولااااااوژی؛ خاااااادمات

مسائل قانونی

تااااوانبخشاااای؛ خاااادمات

پزشاااک؛ خااادمات دارويااای؛

بیمارسااااااتانی ،خاااااادمات
دندانپزشكی

.33

مديريت الزامات و حقوق اعضاء

ظرفیت نظام جهت بهبود

دسترسی مالی همگان به خدمات

.33

امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعی ،انسانی،

و ذینفعان
.34

فراهمكردن امكانات فراغتخاطر
نسبت به تهديدات اجتماعی

.30

موازنه بین حمايتهای اجتماعی
برای همه

.31

سالمت

آنها
پوشش انواع خادمات ويزيات

.39

احسا

مردم

تولیاااااد مناااااابع (شاااااامل
سرمايه گذاری در منابع انسانی،

مالی ناشی از بیماری

گسترش مزايای مراقبتهای
سالمتی

.19

امنیت فكری
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.11

نحاااوه مساااتقیم ياااا

.14

غیرمستقیم خريد بیمه
.11

.17

نحاااوه اداره (دولتااای،



مبنااا پوشااش بیمااهای (ملیاات
بیمار ،طبقه اجتماعی بیمار)

.10

روش تأمین منابع (تمام دولتی؛

خصوصاای ،خصوصاای

تجمیااع بودجااههااای پراكنااده

با نظارت دولتی)

دولتی؛ مردمی؛ تلفیقی)

شكل بیمه نامه (به شكل
الكترونیكاای باشااد تااا

.11

تركیب انباشتهای ريسک

دفترچه كاغذی)
.13

سااازوكارهای مناسااب
پرداختی بیمار

.43

شفافیت اطالعات نظام

.41

برخاااورداری از نظاااام
مشاركت بیماران

.41

حفظ پايداری مالی نظام
و زير بخشها

.47

مديريت منابع انسانی

.43

يكپااارچگی نظااامهااای
بازيااااابی و پشااااتیبانِ
مثسسه

.49

بستههای مزايا و تركیبی

.43

قابلیت پیشبینی قوانین

.44

داينامیک بودن نظام

.40

شفافیت در سرمايهگذاری

.41

برخاااورداری از زيرسااااخت
فناوری اطالعات و ارتباطات

.19

نحوه پرداخات باه مثسساات
درمانی

برای ساده شدن فرآيند شمارش واژگان پاکسازی شد .در اين مطالعه از آنجا كاه هایچ واژهای
به دو مفهوم استفاده نشده ،لذا دستهبندی در اين رابطه نداشتیم .فراوانی واژهها يا به عبارتی ،تعاداد
رخداد هر يک از واژههای كلیدی در تعريفها شامارش و ربات گردياد .در ايان مطالعاه مقیاا
فراوانی واژهها از  19نفر مصاحبهشونده و  19مطالعه حاصل شده است ،بدين معناا كاه باه عناوان
مثال ،ارائه خدمات سالمت در  19مورد تكرار شده است ،لاذا  19از  19كاه درصاد فراوانای 399
است .الزم به توضیح است كه هر متغیر جداگانه درصد بندی شده است .باديهی اسات كاه جماع
كلیه متغیرها  399درصد نبايد بشود .بلكه معیار ما برای بقای مثلفهها كسب درصاد فراوانای  71و
بیشتر است.
واژهها با توجه به شباهتهای آنها گروهبندی شدند .در اين مرحلاه ،واژههاای مشاابه از نظار
مفهومی به يک واژه تغییر داده شدند.
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واژههايی كه تنها يک بار در میان ابعاد مدلها مورد استفاده قرار گرفته بودند و از نظر مفهاومی
ارزش چندانی نداشتند ،همچنین حروف اضافه ،حروف ربط و مانند آن نیز حذف شدند .با استفاده
از فرآيند كدگذاری ،واژههای كلیدی رمزگذاری شده و پس از تجزيه و تحلیل در دستههاای خاود
قرار گرفتند .پس از پايان كدگذاری و دستهبندی واژهها در گروههای بزرگتر ،برای افزايش اعتباار
دستهها ،از دو نفر از متخصصان درخواست شد تا درستی اطالعات را مورد بررسی قرار دهناد .در
سه مورد اختالف نظر وجود داشت كه پس از بررسی مفاهیم ،اطالعات اصالح شدند.
جدول شماره ( :)1فراوانی مؤلفههای مدل نظام بیمه سممت
درصد

درصد

هدف مدل

تعداد

تولیت

39

3331

تلفیق

1

39

پايداری مالی

انسجامبخشی

34

19

ارائه خدمات

19

مديريت منابع انسانی

73

39

مديريت

39

3331

سازمان برنامهها

33

31

مبنای پوشش جمعیتی

13

01371

شفافیت در سرمايهگذاری

4

1

مشاركت

11

41371

3

3331

يكپارچگی نظامهای بازيابی و پشتیبانِ مثسسه

3

331

تركیب انباشتهای ريسک

33

10331

3

331

روش تأمین مالی

19

399

30

1331

71

31371

01

13331

وجود انحصار در خريد خدمات پزشكی
(قدرت چانهزنی دولت)

پاسخگويی به همه نیازهای بیماران و
مسائل قانونی
نحوه مستقیم يا غیرمستقیم خريد بیمه
نحوه اداره (دولتی ،خصوصی ،خصوصی با
نظارت دولتی)
شكل بیمهنامه (به شكل الكترونیكی باشد تا
دفترچه كاغذی)

فراوانی

هدف مدل

تعداد

قابلیت پیشبینی

70

31

74

3331
399

سهم مشاركتها و پوشش اعضاء و خدمات و
مزايای آنها
سطح تفرق

فراوانی

پوشش انواع خدمات ويزيت پزشک؛ خدمات
دارويی؛ آزمايشگاهی؛ راديولوژی؛ توانبخشی؛

73

39

بیمارستانی ،دندانپزشكی
مبنا پوشش بیمهای (ملیت بیمار ،طبقه اجتماعی

03

10331

03

7731

نحوه پرداخت به مثسسات درمانی

13

41371

31

3331

تركیب انباشتهای ريسک

14

4331

بیمار)
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سازوكارهای مناسب پرداختی بیمار

01

71371

بستههای مزايا و تركیبی

34

19

شفافیت اطالعات نظام

4

1

قابلیت پیشبینی قوانین

03

70331

برخورداری از نظام مشاركت بیماران

3

33331

داينامیک بودن نظام

04

19

حفظ پايداری مالی نظام و زير بخشها

3

33331

43

1331

برخورداری از زيرساخت فناوری اطالعات و
ارتباطات

با توجه به جدول  1مثلفههای زير به عنوان مثلفههای نهايی انتخاب شادند :انباشات ريساک،
پايداری مالی ،مبنا پوشش بیمهای ،تجمیع منابع ،خريد راهبردی ،تدارک خدمات ،عدالت در تاأمین
مالی ،سالمت جامعه ،پاسخگويی به انتظارات غیر درمانی مردم ،كااهش فقار ،پیشابرد رفااه ماردم،
كارآمدی نظام سیاسی ،رضايتمندی ،اعتماد ،وجود مكانیسمهای جبرانی ،وجود شبكه كنترلی ماثرر.
در ادامه به فراوانی واژههای هدف مدل پرداخته شده است:
جدول شماره ( :)3فراوانی هدف نظام بیمه سممت
هدف مدل

تعداد

درصد فراوانی

هدف مدل

تعداد

فراوانی

دسترسی به حاكمیت باال

39

3331

امنیت ملی

74

3331

تأمین مالی عادالنه

39

3331

استفاده بهینه از منابع

10

41

0

731

ظرفیت نظام جهت بهبود

33

10331

پاسخدهی
مديريت الزامات و حقوق

فراهم كردن امكانات فراغت خاطر

3

331

برآوردن نیازهای جمعیت

43

13331

كاهش قیمت خدمات درمانی

ارائه خدمات بهداشتی

30

39

پیشبرد رفاه مردم

73

33

31371

سالمت جامعه

19

399

19

0331

مراقبت كارا و با ارزش باال

19

399

43

1331

19

399

اعضاء و ذینفعان

موازنه بین حمايتهای اجتماعی
برای همه
اجرای طرح بیمه همگانی
رسیدن به زندگیهای سالم،
مولد و طوالنی

نسبت به تهديدات اجتماعی

حفاظت مردم در مقابل ريسک مالی
ناشی از بیماری

1

1371

19

399
31371

با توجه به جدول  3مثلفههای زير به عنوان مثلفاههاای نهاايی از هادف نظاام بیماه ساالمت
انتخاب شدند :امنیت ملی ،كاهش قیمت خادمات درماانی ،پیشابرد رفااه ماردم ،ساالمت جامعاه،
مراقبت كارا و با ارزش باال ،حفاظت مردم در مقابل ريسک مالی ناشی از بیماری.
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لذا در مجموع ،همانطور كه نتايج پاژوهش نشاان مایدهاد ،پاس از حاذف سلساله مراتبای
شاخصها و مثلفههای هر دو بعد هدف نظام و شاخص نظام ،نهايتاً  1مثلفاه باه عناوان شااخص
نظام بیمه سالمت و  0مثلفه به عنوان هدف اصلی از نظام بیمه سالمت مطرح شد؛ بناابراين باا در
نظر گرفتن متغیرهای میانجی و هدف نهايی نظام ساالمت مادل مفهاومی پاژوهش در شاكل زيار
آورده شده است .الزم به توضیح است متغیرهای كنترلی از آن جهت وارد مدل اصلی شد كه هدف
از انجام اين مطالعه ارائه الگوی استراتژيک نظام بیمه بود ،بنابراين ،وجاود ايان متغیرهاا الزامای و
باعث القای نگاهی استراتژيک به پژوهش پیش رو میشود .بدينصورت پژوهش حاضر؛ در اداماه
وارد تحلیل فاز دوم مطالعه ،بخش كمی شده است.
كاركرد تأمین مالی،
سالمت تجمیع،
منابع خريد راهبردی،
تدارک خدمت

ابعاد نظام بیمه سالمت،

شاخصهای درونزای

انباشت ريسک،

نظام سالمت،

مبنای پوشش

پايداری مالی

عدالت در تأمین مالی

پاساااااخگوئی باااااه
انتظارات غیر درماانی
مردم

افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر

شاخص های امنیت ملی
كارآمدی نظام سیاسی
رضايتمندی
اعتماد
وجود مكانیزم های جبرانی
وجود شبكه كنترلی مثرر
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مدل مفهومی « طراحی الگوی راهبردی نظام بیمه سممت و نقش آن در امنیت ملی جمهوری اسممی ایران»

بررسی مدل (بررسی نرمال بودن دادهها):
نرمال بودن دادهها نیز در نرمافزار آمو

بهوسیله دو شاخص كشیدگی و كجی سانجیده مای-

شود .ضريب چولگی و ضريب كشیدگی ،دو شاخص اساسی توزيع دادهها هستند كه با داشتن ايان
شاخصها میتوان به نرمال بودن يا نبودن توزيع دادهها پی برد .چولگی 3معیاری از تقاارن ياا عادم
تقارن تابع توزيع است .كشیدگی 3نشاندهنده ارتفاع يک توزياع اسات .باهعباارتديگار كشایدگی
معیاری از بلندی منحنی در نقطه ماكسیمم است .همیشه كشیدگی را با كشیدگی توزيع نرمال مقايسه
میكنند .برای اين مقادير منابع مختلف مقادير مختلف ارائه دادهاند .بهعنوان مثال چیاو و همكااران
( )3331مقادير اين دو شاخص را جهت نرمال بودن دادهها بین ( 3و  )-3میدانند.
جدول شماره ( :)81بررسی نرمال بودن دادهها
نام متغیر

چولگی

كشیدگی

انباشت ريسک

-9/119

-9/114

مبنای پوشش

-9/334

-9/031

پايداری مالی

-9/913

-9/473

تجمیع منابع

-9/134

-9/403

خريد راهبردی

-9/313

-9/413

تدارک خدمت

-9/331

-9/110

سالمت

-9/414

9/311

عدالت در تأمین مالی

-9/449

9/393

پاسخگويی به انتظارات غیر درمانی مردم

-9/313

9/934

كاهش فقر

-9/141

-9/011

پیشبرد رفاه مردم

9/911

-9/730

كارآمدی نظام سیاسی

-9/314

-9/173

رضايتمندی

-9/043

9/939

اعتماد

-9/113

9/913

وجود مكانیسمهای جبرانی

-9/311

-9/097

وجود شبكه كنترلی مثرر

-9/311

-9/731

1- skewness
2 -kurtosis
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برای بررسی فرضیههايی كه به اررات مستقیم بین متغیّرهاای اصالی پاژوهش مایپرداختناد از
مدليابی معادالت ساختاری استفاده گرديد كه در ادامه نتايج آن مورد بحث قرار میگیارد .پاس از
اطمینان از روايی و پايايی ابزار پژوهش با تحلیل داده های پرسشنامه ،مدل معادالت ساختاری زيار
حاصل شده است.

مدل برازش شده پژوهش

تحلیل مدل ساختاری :برای تحلیل فرضیهها ،ابتدا بايد مدل نظری تدوين شده برای هر فرضیه
مورد پردازش قرار گیرد تا مشخص شود كه دادههای جمعآوری شده تا چه اندازه مادل نظاری را
مورد حمايت قرار میدهد كه برای پاسخ به اين سثال از شاخصهای كمای بارازش مادل (

CFI,

… )GFI,RMRاستفاده میشود .در صورتی كه شاخصهای كلی قابل قبول بودند يا به عبارتی مدل
نظری مورد تأيید قرار گرفت در آن صورت میتوان به روابط درون مدل پرداخت كاه ايان رواباط
متقابل ضريب رگرسیونی (ضريب تأریر) مربوط به فرضیه و بارهای عااملی مرباوط باه هار گوياه
می باشند كه برای آزمون قابل قبول بودن اين ضرايب (ضارايب تاأریر بارهاای عامال) از شااخص
جزئی  Pاستفاده میشود كه مقدار آن برای مقاادير قابال قباول كامتار از  9/91اسات .جادول 33
شاخصهای برازش مدل به همراه مقادير مطلوب را نشان میدهد.
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جدول شماره ( :)88شاخصهای برازش مدلهای تحلیل عاملی تأییدی
نام شاخص

مقدار مطلوب

مدل اندازهگیری

درجه آزادی ()df

-

13

كای اسكوئر ()x2

2 df ≤ χ2≤ 3 df

331/177

كای اسكوئر بهینه شده ()χ2/ df

از  1كمتر

3/103

نیكوئی برازش ()NFI

 9/1به باال

9/340

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

9/3

9/301

ريشه میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA

زير 9/93

9/913

شاخص نیكويی برازش ايجازی ()PCFI

بین  9/0تا 3

9/003

شاخص برازش ايجازی هنجارشده ()PNFI

بین  9/0تا 3

9/047

يكی از شاخصهای عمومی شاخص كای اسكوئر بهنجار يا نسابی اسات كاه از تقسایم سااده
مقدار كای اسكوئر به درجه آزادی مدل محاسبه میشود و اغلب مقادير باین  3تاا  1را بارای ايان
شاخص قابل قبول میدانند .همانطور كه در جدول مشاهده میشود اين مقادار بارای مادل ماورد
نظر  3/103است كه مقداری مناسب و قابل قبول است.
شاخص برازش تطبیقی يا  CFIيكی از شاخصهای تطبیقی است كه مقادير باین  9/3تاا 9/31
به عنوان قابل قبول بودن و مقادير باالتر از  9/31برای اين شاخص به عنوان برازش بسایار خاوب
دادهها به مدل تفسیر میشود .مقدار  CFIبرای مدل مذكور  9/301كه با توجاه باه اينكاه بیشاتر از
 9/39است میتوان گفت كه دادهها بهطور بسیار مناسبی برازش يافتهاند يا به عبارت ديگر مادل از
مدل استقالل ،فاصله و يک مدل اشباع نزديک میشود.
شاخص ريشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد يا  RMSEAنیز بار مبناای تحلیال مااتريس
باقی مانده قرار دارد .برازش مدلهايی كه دارای مقادير باالتر از  9/3هستند ضعیف برآورد میشود.
مقدار  RMSEAبرای اين مدل  9/913به دست آمده كه نشانگر قابل قبول بودن مدل مایباشاد .باا
توجه به مطالب باال و شاخصهای كمی برازش میتوان نتیجه گرفت كاه مادل نظاری مرباوط باه
پژوهش مدلی قابل قبول است.
فرضیه  :8كاركرد تأمین مالی سالمت بر ابعاد نظام بیمه سالمت تأریر معناداری دارد .در بررسی
اررات كاركرد تأمین مالی سالمت بر ابعاد نظام بیمه سالمت ،همانطور كه در جادول  33مالحظاه
می گردد؛ ضريب رگرسیونی به میزان ( )9/71برآورد شده است .با توجه به مقدار شااخص جزئای
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كه برابر با  9/999است و از سطح معناداری  9/91كمتر میباشد و همچنین عدد معناداری كه برابر
با  1/477شده و از عدد  3/30بیشتر میباشد ،میتوان نتیجه گرفت كه اين ضريب مسایر در ساطح
خطای  9/91معنادار است ،يعنی كاركرد تأمین مالی سالمت بر ابعاد نظام بیمه سالمت تأریر مثبت و
معناداری دارد.
جدول شماره ( :)8۹ضریب رگرسیونی كاركرد تأمین مالی سممت بر ابعاد نظام بیمه سممت
فرضیه

مسیر مستقیم

ضريب مسیر

pvalue

3

ابعاد نظام بیمه سالمتكاركرد تأمین مالی سالمت

9/71

9/999

عدد
معناداری
1/477

فرضیه  :۹ابعاد نظام بیمه سالمت بر شاخصهای درونزای نظام سالمت تاأریر معنااداری

نتیجه
معنادار
دارد.

در بررسی اررات ابعاد نظام بیمه سالمت بر شاخصهای درونزای نظام سالمت ،همانطاور كاه در
جدول  31مالحظه میگردد؛ ضريب رگرسیونی به میزان ( )9/11برآورد شده اسات .باا توجاه باه
مقدار شاخص جزئی كه برابر با  9/999است و از سطح معناداری  9/91كمتر میباشاد و همچناین
عدد معناداری كه برابر با  1/917شده و از عدد  3/30بیشتر میباشد میتوان نتیجه گرفت كاه ايان
ضريب مسیر در سطح خطای  9/91معنادار است ،يعنی ابعاد نظام بیمه ساالمت بار شااخصهاای
درونزای نظام سالمت تأریر مثبت و معناداری دارد.
جدول شماره ( :)89ضریب رگرسیونی ابعاد نظام بیمه سممت بر شاخصهای درونزای نظام سممت
فرضیه
3

مسیر مستقیم
شاخصهای درونزای نظام ابعاد نظام بیمه سالمت
سالمت

ضريب مسیر

pvalue

9/11

9/999

عدد
معناداری
1/917

نتیجه
معنادار

فرضیه  :9كاركرد تأمین مالی سالمت بر افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر تاأریر معنااداری
دارد .در بررسي اثرات کارکرد تأمين مالي سالمت بر افزايش رفاه مردم و جلوگيري از فقر ،همانطـور
که در جدول  41مالحظه ميگردد؛ ضريب رگرسيوني به ميزان ( )0/14برآورد شده است .با توجـه بـه
مقدار شاخص جزئي که برابر با  0/000است و از سطح معناداري  0/01کمتر ميباشد و همچنين عـدد
معناداري که برابر با  1/175شده و از عدد  4/69بيشتر ميباشد ميتوان نتيجـه گرفـت کـه ايـن ضـريب
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مسير در سطح خطاي  0/01معنادار است ،يعني کارکرد تأمين مـالي سـالمت بـر افـزايش رفـاه مـردم و
جلوگيري از فقر تأثير مثبت و معناداري دارد.
جدول شماره ( :)8۸ضریب رگرسیونی كاركرد تأمین مالی سممت بر افزایش رفاه مردم و جلوگیری از فقر
فرضیه
1

مسیر مستقیم
افزايش رفاه مردم و كاركرد تأمین مالی سالمت
جلوگیری از فقر

عدد

ضريب مسیر

pvalue

معناداری

9/13

9/999

4/171

نتیجه
معنادار
دارد.

فرضیه  :۸ابعاد نظام بیمه سالمت بر افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر تأریر معنااداری

در بررسي اثرات ابعاد نظام بيمه سالمت بر افزايش رفاه مـردم و جلـوگيري از فقـر ،همـانطـور کـه در
جدول  41مالحظه ميگردد؛ ضريب رگرسيوني به ميزان ( )0/77برآورد شده است .با توجه بـه مقـدار
شاخص جزئي که برابر با  0/000اسـت و از سـطح معنـاداري  0/01کـمتـر مـيباشـد و همچنـين عـدد
معناداري که برابر با  7/466شده و از عدد  4/69بيشتر ميباشد ميتوان نتيجـه گرفـت کـه ايـن ضـريب
مسير در سطح خطاي  0/01معنادار است ،يعني ابعاد نظام بيمه سالمت بر افزايش رفاه مردم و جلوگيري
از فقر تأثير مثبت و معناداري دارد.
جدول شماره ( :)8۶ضریب رگرسیونی ابعاد نظام بیمه سممت بر افزایش رفاه مردم و جلوگیری از فقر
فرضیه
4

مسیر مستقیم
افزايش رفاه مردم و ابعاد نظام بیمه سالمت
جلوگیری از فقر

ضريب مسیر

pvalue

9/17

9/993

عدد
معناداری
1/333

نتیجه
معنادار

فرضیه  :۶شاخصهای درونزای نظام سالمت بر افزايش رفاه مردم و جلاوگیری از فقار تاأریر
معناداری دارد .در بررسي اثرات شاخصهاي درونزاي نظام سالمت بر افزايش رفاه مردم و جلوگيري
از فقر ،همانطور که در جدول  49مالحظه ميگردد؛ ضريب رگرسيوني به ميزان ( )0/09برآورد شـده
است .با توجه به مقدار شاخص جزئي که برابر با  0/000است و از سطح معناداري  0/01کمتر ميباشد
و همچنين عدد معناداري که برابر با  0/517شده و از عدد  4/69کمتر ميباشد ميتوان نتيجه گرفت که
اين ضريب مسير در سطح خطاي  0/01معنادار نيست ،يعني شـاخصهـاي درونزاي نظـام سـالمت بـر
افزايش رفاه مردم و جلوگيري از فقر تأثير مثبت و معناداري ندارد.
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جدول شماره ( :)8۵ضریب رگرسیونی شاخصهای درونزای نظام سممت بر افزایش رفاه مردم و جلوگیری از
فقر
فرضیه
1

مسیر مستقیم
افزايش رفاه شاخصهای درونزای نظام سالمت
مردم و جلوگیری از فقر

ضريب مسیر

pvalue

9/90

9/134

عدد

نتیجه

معناداری
9/111

غیر
معنادار

فرضیه  :۵افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر بر شاخصهای امنیت ملی تأریر معناداری دارد.
در بررسی اررات افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر بر شاخصهای امنیت ملی ،همانطور كه در
جدول  37مالحظه می گردد؛ ضريب رگرسیونی به میزان ( )9/74برآورد شده اسات .باا توجاه باه
مقدار شاخص جزئی كه برابر با  9/999است و از سطح معناداری  9/91كمتر میباشاد و همچناین
عدد معناداری كه برابر با  3/303شده و از عدد  3/30بیشتر میباشد میتوان نتیجه گرفت كاه ايان
ضريب مسیر در سطح خطای  9/91معنادار است ،يعنی افزايش رفاه مردم و جلاوگیری از فقار بار
شاخصهای امنیت ملی تأریر مثبت و معناداری دارد.
جدول شماره ( :)8۰ضریب رگرسیونی افزایش رفاه مردم و جلوگیری از فقر بر شاخصهای امنیت ملی
فرضیه
0

مسیر مستقیم
شاخصهای افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر
امنیت ملی

ضريب مسیر

pvalue

9/74

9/999

عدد
معناداری
3/303

نتیجه
معنادار

فرضیه  :7افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر نقش واسط را در رابطاه كااركرد تاأمین ماالی
سالمت و شاخص های امنیت ملی ايفاء میكند .اين فرضیه به بررسی نقش میاانجیگاری افازايش
رفاه مردم و جلوگیری از فقر بر كاركرد تأمین مالی سالمت و شااخصهاای امنیات ملای پرداختاه
است .برای بررسی اررات غیرمستقیم بین اين متغیّرها از آزمون بارون و كنی استفاده شد كاه در آن
برقراری شروط زير ضروری است:
شرط اول اين است كه متغیّر مستقل با متغیّر وابسته رابطه معنادار داشته باشد.
شرط دوّم اين است كه معناداری رابطه بین متغیّرهای مستقل و واسط تأيید شود.
شرط سوّم نیز تأيید معناداری رابطه بین متغیّر واسط و وابسته میباشد.
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شرط چهارم اين است كه وقتی متغیّر میانجیگر وارد معادالت رگرسیونی میشود ،رابطاه باین
متغیّر مستقل و وابسته غیرمعنادار شود كه در اين حالت متغیّر مورد نظر ،میانجیگر كامل است و يا
اينكه اين رابطه در حضور متغیّر میانجیگر كاهش يابد (حداقل  )9/39ولی همچناان معناادار بااقی
بماند كه در اين حالت نقش متغیّر میانجیگر ،جزئی خواهد بود.
نتايج ،حاكی از معنی داری روابط گفته شده در هر چهار گام میباشد .لذا فرضیه شماره  0مورد
تأيید قرار میگیرد .در واقع در گام چهارم يعنی ورود متغیّر میانجیگر نتايج مبیّن اين اسات كاه در
حضور متغیّر افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر ،بتای استاندارد برای رابطه باین كااركرد تاأمین
مالی سالمت و شاخصهای امنیت ملی از  9/013به  9/410كاهش يافتاه ولای همچناان معنایدار
باقی مانده است؛ بنابراين ،نقش متغیّر افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقار ،میاانجیگاری جزئای
است و فرضیه  31پژوهش مورد تأيید قرار میگیرد .الزم به ذكر است كه دو ساتون اول معنااداری
مدلهای رگرسیونی را نشان میدهد با توجه به كمتر شدن مقدار  sigبرای تمام مدلها میتاوان از
معنادار بودن آنها اطمینان حاصل كرد.
جدول شماره ( :)81نتایج تحلیل میانجیگری افزایش رفاه مردم و جلوگیری از فقر در رابطه بین كاركرد تأمین
مالی سممت و شاخصهای امنیت ملی
گام

متغیّر مستقل

متغیّر وابسته

β

R

R2

Sig

3

كاركرد تأمین مالی سالمت

شاخصهای امنیت ملی

9/013

9/013

9/499

9/999

3

كاركرد تأمین مالی سالمت

1

افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر

4

كاركرد تأمین مالی سالمت
افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر

افزايش رفاه مردم و
جلوگیری از فقر
شاخصهای امنیت ملی
شاخصهای امنیت ملی

9/031

9/031

9/111

9/999

9/111

9/111

9/133

9/999

9/000

9/444

9/410
9/303

9/999
9/999

فرضیه  :1افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر نقش واسط را در رابطه ابعاد نظام بیمه سالمت
و شاخصهای امنیت ملی ايفاء میكند .در ارتباط با فرضیه شماره  ،1همانگونه كاه در جادول 31
نشان داده شده است ،نتايج ،حاكی از معنیداری روابط گفته شده در سه گام نخست مایباشاد .در
گام چهارم يعنی ورود متغیّر میانجیگر نتايج مبیّن اين است كه در حضور متغیّر افزايش رفاه ماردم
و جلوگیری از فقر ،بتای استاندارد برای رابطه بین ابعاد نظام بیمه سالمت و شااخصهاای امنیات
ملی از  9/110به  9/101كاهش يافته ولی همچنان معنیدار باقی مانده است؛ بنابراين ،نقاش متغیّار
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افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر ،میانجیگری جزئی است و فرضایه  1پاژوهش ماورد تأيیاد
قرار می گیرد .الزم به ذكر است كه دو ستون اول معناداری مدلهای رگرسیونی را نشان میدهد باا
توجه به كمتر شدن مقدار  sigبرای تمام مدلها میتوان از معنادار بودن آنها اطمینان حاصل كرد.
جدول شماره ( :)83نتایج تحلیل میانجیگری افزایش رفاه مردم و جلوگیری از فقر در رابطه بین ابعاد نظام بیمه
سممت و خمقیت كاركنان
گام

متغیّر مستقل

متغیّر وابسته

β

R

R2

Sig

3

ابعاد نظام بیمه سالمت

شاخصهای امنیت ملی

9/110

9/110

9/139

9/999

3

ابعاد نظام بیمه سالمت

9/103

9/103

9/130

9/999

1

افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر

9/111

9/111

9/133

9/999

9/010

9/491

4

ابعاد نظام بیمه سالمت افزايش رفاه
مردم و جلوگیری از فقر

افزايش رفاه مردم و
جلوگیری از فقر
شاخصهای امنیت ملی
شاخصهای امنیت ملی

9/101
9/113

9/999
9/999

فرضیه  :3افزايش رفاه مردم و جلاوگیری از فقار نقاش واساط را در رابطاه باا شااخصهاای
درونزای نظام سالمت و شاخصهای امنیت ملی ايفاء میكناد .در ارتبااط باا فرضایه شاماره ،31
همانگونه كه در جدول  33نشان داده شده است؛ نتايج ،حاكی از معنیداری روابط گفتاه شاده در
سه گام نخست می باشد .در گام چهارم يعنی ورود متغیّر میانجیگر نتايج مبایّن ايان اسات كاه در
حضور متغیّر افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر ،بتای استاندارد برای رابطاه باین شااخصهاای
درونزای نظام سالمت و شاخصهای امنیت ملی از  9/741به  9/039كاهش يافتاه ولای همچناان
معنیدار باقی مانده است؛ بنابراين ،نقش متغیّر افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر ،میاانجیگاری
جزئی است و فرضیه  3پژوهش مورد تأيید قرار میگیارد .الزم باه ذكار اسات كاه دو ساتون اول
معناداری مدلهای رگرسیونی را نشان میدهد با توجه به كمتر شدن مقدار  sigبرای تمام مادلهاا
میتوان از معنادار بودن آنها اطمینان حاصل كرد.
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جدول شماره ( :)۹1نتایج تحلیل میانجیگری افزایش رفاه مردم و جلوگیری از فقر در رابطه بین شاخصهای
درونزای نظام سممت و شاخصهای امنیت ملی
گام
3
3
1
4

متغیّر وابسته

متغیّر مستقل
شاخصهای درونزای
نظام سالمت

Β

شاخصهای امنیت ملی

شاخصهای درونزای

افزايش رفاه مردم و

نظام سالمت

جلوگیری از فقر

افزايش رفاه مردم و

شاخصهای امنیت ملی

جلوگیری از فقر
شاخصهای درونزای
نظام سالمت

شاخصهای امنیت ملی

R2

R

Sig

9/741

9/741

9/111

9/999

9/431

9/431

9/313

9/999

9/111

9/111

9/133

9/999

9/733

9/030

9/039
9/331

9/999
9/999

خمصه نتایج فرضیهها و مدل پیشنهادی :پس از بررسی فرضیههای تحقیق میتاوان در ماورد
فرضیهها و مدل تحقیق به يک نتیجهگیری كلی دست يافات .نتاايج كلای فرضایههاای تحقیاق در
جدول  33ارائه گرديده است.
جدول شماره ( :)۹8خمصه نتایج آزمون فرضیه
رديف

فرضیه

3

ابعاد نظام بیمه سالمتكاركرد تأمین مالی سالمت

3
1
4
1
0

شاخصهای درونزای نظام ابعاد نظام بیمه سالمت
سالمت
افزايش رفاه مردم و جلوگیری كاركرد تأمین مالی سالمت
از فقر
افزايش رفاه مردم و جلوگیری از ابعاد نظام بیمه سالمت
فقر
افزايش رفاه مردم و شاخصهای درونزای نظام سالمت
جلوگیری از فقر
شاخصهای امنیت افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر
ملی

ضريب

pvalue

T-value

نتیجه آزمون

9/71

9/999

1/477

تأيید آزمون

9/11

9/999

1/917

تأيید آزمون

9/13

9/999

4/171

تأيید آزمون

9/17

9/993

1/333

تأيید آزمون

9/90

9/134

9/111

9/74

9/999

3/303

مسیر

عدم تأيید
آزمون
تأيید آزمون

*

فرضیه

از طريق

نتیجه آزمون

7

شاخصهای امنیت ملیكاركرد تأمین مالی سالمت

افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر

تأيید آزمون

1

شاخصهای امنیت ملیابعاد نظام بیمه سالمت

افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر

تأيید آزمون

3

شاخصهای امنیت شاخصهای درونزای نظام سالمت
ملی

افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر

تأيید آزمون
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پاسخ سثال پنجم :چالشهای پیش روی سازمان بیمه سالمت كدامناد؟ باا عنايات باه مطالعاه
كتابخانهای ،بررسی متون ،مصاحبه صورت گرفته مهمترين چالشهای حوزه سازمان بیمه ساالمت
به عنوان يک سازمان بیمهگر پايه كانونی به شرح ذيل احصاء گرديد .وجود زيان انباشاته سانواتی،
باال بودن پرداخت از جیب مردم بهخصوص در خدمات سرپايی ،يكسان نباودن سااختار بیماههاا،
تعدد سازمانهای بیمهگر ،وجود همپوشانی بیمهای ،عدم وجود ضوابط و راهنمايیهای تشخیصای
درمانی در تجويز مدخالت سالمت ،نبود عدالت در اخذ حق بیماه (عادم اجارای آزماون وساع)،
ناكافی بودن اعتبارات ،سنتی بودن بیمهنامه  /روشهای كاری  /رسایدگی اساناد و(...عادم اجارای
كامل سازمان الكترونیک) ،عدم ضمانت اجرايی برای وصول حق بیمههاای سارانه از دساتگاههاای
دولتی
نتیجهگیری:

يكی از نیازهای مبرم هر كشوری جهت تأمین سالمت و امنیت خود ،داشتن ساندی تحات عناوان
الگوی راهبردی در حوزه سالمت و امنیت ملی است .از اين رو هر دولتی سعی میكند برای تأمین
امنیت و سالمت خود به دنبال تولید الگوی راهبردی باشاد .توساعه نظاام بیماه ساالمت و ارتقااء
امنیت ملی كشور يكی از مهمترين فرامین مورد تأكید در سیاستهاای كلای مقاام معظام رهباری
(مدظلهالعالی) ،قانون اساسی و يكی از اهداف اصلی سازمان بیمه سالمت اياران باه عناوان متاولی
اصلی بیمه سالمت كشور میباشد .در اين مقاله بر اين اساا  ،مادلی راهباردی ارائاه شاد كاه در
صورت توجه به متغیرهای تأریرگذار ،خروجی و نتیجه آن چیزی جزء بهبود شااخصهاای امنیات
ملی نخواهد بود.
بعد از طی كردن دو مرحله مصاحبه و يک مرحله توزيع پرسشنامه ،در نهايات مادل راهباردی
نظام بیمه سالمت كشور و نقش آن در امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران ارائه شد .اين مدل شامل
 1مثلفه اصلی (كاركرد تأمین مالی سالمت ،ابعاد نظام بیمه سالمت ،شااخصهاای درونزای نظاام
سالمت ،افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر ،شاخصهای امنیت ملی) و  30زيرمثلفه میباشد.
بنا به مطالعات گذشته ،محقق به اين نتیجه دسات يافات ،مادل باياد از كااركرد تاأمین ماالی
سالمت آغاز شود .چراكه ،نظام سالمت متشكل از تمامی افراد ،سازمانها و فعالیتهايی اسات كاه
هدف اولیه آنها حفظ و ارتقای سالمت میباشد .بار اساا

تعرياف ارائاه شاده توساط ساازمان
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بهداشت جهانی ،هدف غايی نظامهاای ساالمت آحااد جامعاه و پاساخگويی باه انتظاارات آنهاا
بهگونهای عدالت محور و حفاظت از آنها در مواجهه با صدمات و بار مالی بیماریها میباشد.
كاركردهای تأمین مالی بر نظام بیمه سالمت تأریرگذارند و با انباشت ريسک ،پايداری ماالی و
پوشش بیمهای ارتباطات معناداری دارند .به عنوان مثال خريد راهبردی بنا باه مااهیتی كاه دارد باه
تبلور مفهوم ريسک بیمهای و انباشت آن جان میبخشد .زمانی كه با ديد راهبردی خرياد صاورت
گیرد ،پايداری مالی بیشتری احسا

میشود و ريسک كنترل خواهد شد .همچنین تدارک خدمات

و ارائه خدمات بر پوشش بیمهای تأریر معناداری دارد و میتوان به نحوی خدمات نظام تأمین مالی
را برنامهريزی كرد كه پوشش بیمهای گستردهای را در بر بگیرد.
لذا پس از تأریراتی كه كاركرد تأمین مالی سالمت بار نظاام بیماه ساالمت مایگاذارد ،ارارات
محسوسی بر شاخصهای درونزای نظام سالمت ،نمود پیدا میكند .نتايج مطالعه حاضر نشاان داد
تأریر و میزان اين دو متغیر (كاركرد تأمین مالی سالمت ،ابعاد نظام بیمه سالمت) بر میزان عادالت و
پاسخگويی درک شده تأریرگذار است .از طرفی ،دسترسی به بیمه و خدمات درمانی اماری كلیادی
در سازمانهای ارائه خدمات بهداشتی درمانی است.
دسترسی افراد به خدمات درمانی به عنوان يک حقوق اساسی و هدف اجتمااعی ماورد توجاه
قرار گرفته است ،يعنی تمام افراد مستحق دريافت مراقبتهای ساالمت هساتند ،ولاو اينكاه آنهاا
احتیاجی به دريافت آن نداشته باشند .بنابراين يكی از اهاداف اساسای سیاساتگاذاران در بخاش
بهداشت و درمان هر كشور ،تسهیل دسترسی افراد به خدمات بهداشتی درمانی بوده به نحاوی كاه
همه اقشار جامعه بتوانند از اين خدمات به نحو مطلوب بهرهمند گردند .در هر حال ايان هزيناههاا
باعث ايجاد مشكالت مالی برای خانوارها گرديده و ممكن است آناان را باه دام فقار انادازد .لاذا
تعجبآور نیست كه نگرانی در مورد هزينههای ساالمت ماردم ،اماروزه توجاه سیاساتگاذاران و
دانشگاهیان را در بسیاری از كشورها به خود جلب میكند .به هار روی ساازمان جهاانی بهداشات
حفاظت مردم در برابر هزينههای بیماری را به عنوان يكی از سه هدف اصالی نظاامهاای ساالمت
تعیین كرده است .طی دهه گذشته توجه بسیاری بارای تحلیال و فهام عملكارد نظاام ساالمت در
دستیابی به اين هدف انجام شده است.
امروزه نبود محافظت مالی در سالمت به عنوان بیماری نظامهای سالمت شاناخته شاده اسات؛
روشنترين نشانه آن اين است كه خانوارها نهتنها از بار بیماری بلكه از بار ناشی از ناابودی و فقار
اقتصادی ،به عبارتی ديگر مواجهه با هزينههای كمرشكن و فقر ناشی از تأمین مالی ساالمت خاود
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نیز رنج میبرند .لذا در مجموع اين سه متغیر (كاركرد تأمین مالی سالمت ،ابعاد نظام بیمه ساالمت،
شاخصهای درونزای نظام سالمت) بر افزايش رفاه مردم و جلوگیری از فقر تأریرگاذار مایباشاد
درنهايت نیز ،داشتن نظام بیمه سالمت كارآمد و سالم ،امنیت ملی را به ارمغان میآورد.
پیشنهادات اجرایی:
تالش در جهت بسط فرهناگ بیماهای و سابک زنادگی اساالمی ايرانای و آگااهساازی ماردم
(توانمندسازی)
جلوگیری از اتخاذ تصمیمات مغاير با قانون و تالش در اجرايی كامل قوانین مصوب (مااده 11
قانون برنامه پنجم)
مسئولین و متولیان امر بايستی به دنبال اجرايی سازمان الكترونیک باشند( .كنترل و نظارت دقیق
با هزينه كمتر)
مسئولین و متولیان امر بايستی به دنبال اجرايی طارح پزشاک خاانواده و نظاام ارجااع باشاند.
(خريد راهبردی)
مسئولین و متولیان امر بايستی به دنبال تدوين و اجرايی راهنمايی باالینی باشاند(.باعث كنتارل
تقاضا و مديريت هزينه و جلوگیری از هزينههای القايی و كاذب )
مسئولین بايستی به دنبال شناسايی منابع پايدار و شیوههای صاحیح تاأمین مناابع ماالی باشاند.
(اجرای آزمون وسع)
از آنجا كه مسئولیت نهايی عملكرد نظام بیماه ساالمت ياک كشاور بار عهاده دولاتهاسات،
دولتها نبايد نسبت به رفع چالشها و موانع نظام بیمه سالمت كمتوجه باشد.
مسئولین با اجرائی نمودن نتايج ارزشمند حاصل از اين تحقیق حفاظ ،ارتقااء نظاام ساالمت و
امنیت ملی كشور را تضمین نمايند.
پیشنهادات برای تحقیقات آينده:
طراحی الگوی راهبردی نظام بیمه سالمت برای اسا
طراحی بسته پايه خدمت در نظام بیمه سالمت

swot
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منابع:







قرآن كریم.
سايت امام خامنهای (مدظلهالعالی) قابل دسترسی درhttp://farsi.khamenei.ir :

قانون اساسی جمهوری اسممی ایران.
سند چشمانداز جمهوری اسالمی ايران در افق  39سال آينده.

اديانی ،سیدمرتضی و همكاران ،)3131( ،گزارش جهانی سممت ( )۹181تگگگگگأمین منابع در
نظام سممت ،چاپ دوم ،تهران :جهاد دانشگاهی.
افتخاری ،اصاغر ،)3113( ،روششناسی اثباتی در مطالعات امنیتگی ،تهاران :فصالنامه مطالعاات
راهبردی.





آقابخشی ،علی ،)3101( ،فرهن

علوم سیاسی ،تهران :انتشارات تقرير.

بوزان ،باری ،)3171( ،مردم ،دولتها و هراس ،تهران :پژوهشكده مطالعات راهبردی
پژوهشكده مطالعات راهبردی ،)3114( ،استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسممی ،اول ،تهران:
پژوهشكده مطالعات راهبردی



حسن زاده ،علی ،)3139( ،عدالت ،بیمههای اجتماعی و خرید راهبردی خدمات سممت ،جلاد
اول ،چاپ اول ،تهران :انتشارات بهرام.



حسنزاده ،علی ،)3131( ،تولیت در نظام سممت از نظر تا عمل ،چااپ اول ،تهاران :انتشاارات
جدیكار



حسنزاده ،علای ،)3131( ،نظامهای بازپرداخگت دارو ،چااپ اول ،تهاران :انتشاارات گاامی تاا
فرزانگان.




دالور ،علی ،كوشكی ،شیرين )3133( ،روش تحقیق آمیخته ،چاپ دوم ،تهران :نشر ويرايش.
ربیعی ،علی ،)3117( ،مطالعات امنیت ملی ،تهران :دفتار مطالعاات سیاسای و باینالملال وزارت
خارجه.




رجبپور ،مجید ،)3113( ،مطالعه تطبیقی بیمه همگانی سممت در كشورهای منتخگب و ارائگه
الگو مناسب برای ایران ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
روشندل ،جلیل ،)3173( ،بررسی تهدیدات داخلی و خارجی ،چاپ اول ،تهران :دانشاگاه علاوم
استراتژيک



زارع حساین و همكااران ،)3113( ،بیمگگههگگای اجتمگاعی سگگممت در جهگان و ایگگران ،مركااز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.

 نقش بیمه سالمت در امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران8۰8 



طريقت ،محمدحسن و همكاران ،)3117( ،سیاست ملی سالمت در ايران (مطالعه تطبیقی) ،تهران:
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.





عرب ،محمد و همكاران ،)3113( ،نظامهای بیمه سممت ،چاپ اول ،تهران :جهاد دانشگاهی.
قانون بیمه همگانی مصوب ،)3171( ،تهران :مجلس شورای اسالمی.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین ،اجتماعی ،)3111( ،چاپ اول ،تهران :انتشاارات علمای
فرهنگی هنری آهنگ آتیه.



كريمیمله ،علی و همكاران ،)3113( ،تهدیدات سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی (ره)،
تهران :فصلنامه مطالعات راهبردی.






گروه مطالعاتی دانشگاه عالی دفاع ملی ،)3133( ،الگوی تدوین راهبرد امنیگت ملگی جمهگوری
اسممی ایران ،چاپ اول ،داعا.
مجموعه مقاالت ،)3114( ،همایش امنیت اجتماعی ،تهران.
مراديان ،محسن ،)3133( ،مبانی نظری امنیت ،تهران :انتشارات دانشكده علوم و فنون فارابی.
مسعودیاصل ،ايروان و همكاران ،)3134( ،نظامهای بهداشتی درمانی تطبیقی ،چاپ اول ،تهران:
ساتل.




مطالعه گروهی ،)3133( ،الگوی تدوین راهبرد امنیت ملی جمهوری اسممی ایران ،تهران :داعا،
هاشمیانفرد ،زاهد ( ،)3139امنیت در اسمم ،تهران :داعا.

 373فصلنامه امنیت ملی ،سال نهم ،شماره سی و يكم ،بهار 3131



