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Abstract 

 

Background and purpose: The cost of health care has an increasing trend worldwide. 

Therefore, governments aim at analyzing the economic aspects of health services and make interventions 

in improving the financial performance of health care systems. This study was conducted to assess the 

new financial system of medical universities in Iran using SWOT analysis. 

Materials and methods: This cross sectional study was done in 2013. The study population 

included the financial managers and experts in Iran’s health system. They were selected by census 

sampling and the Board of Health Budget Committee including 20 people were recruited. In order to 

assess the viewpoints of participants, strategic planning model was investigated using the SWOT matrix 

[strengths, weakness (internal factors), opportunities, and threats (external factors)]. Analytical hierarchy 

process was applied to weight and prioritize the items. 

Results: Four items in strengths, 15 in weakness, 7 in opportunities and 6 items in threats were 

extracted by the committee members. The score for internal factors (strengths and weakness) in SWOT 

table was 1.98 and the score for external factors (opportunities and threats) was 4.23. 

Conclusion: According to the results, external factors were found to have more effect on shaping 

the financial system in health care services in Iran which indicates a powerful impact of external 

organizations. Therefore, permanent finance subcommittees should be formed for effective and constant 

communication with external bodies. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشــــوم پـــلــــگاه عـشــــه دانــــلـــمج

 (281-239)   2931سال    آبان   241بيست و ششم   شماره دوره 

 281     2931، آبان  241دوره بيست و ششم، شماره                                               مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                             

 پژوهشی

  ایران های علوم پزشکیتحلیل نظام نوین مالی دانشگاه
 با استفاده از ماتریس سوات

 
      1مسعود ابوالحالج

      2اصالن نظری 

      3بهزاد عبداهلل اوغلی میرعلی 

 4علی جوانی 

 چكیده
ت در خصوص  االوالن نموام ها را وادار به انجام مداخالهای درمانی در تمام نقاط دنیا، دولتافزایش هزینه و هدف: سابقه

های اقتصادی کرده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین عصامل داخلی )نقاط ضوع  مالی و تجزیه و تحلیل خدمات سالمت از جنبه
 های علصم پزشکی کشصر ایران انجام گرفت.و قصت( و خارجی )فرالت و تهدیدهای( نمام نصین مالی در دانشگاه

 کارشناسوان و مودیران پوژوهش جامعه. گرفت انجام 9313 سال در مقطعی الصرت به حاضر پژوهش ها:مواد و روش
 و شد استفاده سرشماری روش از پژوهش نمصنه تعیین منمصر بصدند. به درمان و بهداشت بخش در بصدجه و مالی نمام ارشد
 و پزشکی علصم هایدانشگاه لیما نمام پیرامصن استراتژیک هایدیدگاه. شدند پژوهش وارد کمیته، اعضای از نفر 02 تمامی
 تهدید و( O) فرالت و( درونی عصامل عنصان به( )W) ضع  ،(S) قصت نقاط مدل قالب در کشصر درمانی بهداشتی خدمات

(T( )خارجی عصامل عنصان به )روش از ضوریب و وزن تعیوین منموصر بوه .گرفت قرار سنجش مصرد استراتژیک ریزیبرنامه 
 .شد ادهاستف مراتبی سلسله تحلیل

ضوع ،  نقاط عنصان به گصیه 91 و قصت نقاط عنصان به گصیه 4 کنندگان در پژوهش،بر اساس دیدگاه شرکت ها:یافته
های علوصم پزشوکی تعیوین شودند. تهدید نمام نصین مالی در دانشگاه نقاط گصیه به عنصان 6 و فرالت نقاط عنصان به گصیه 7

 تعیین گردید. 03/4 ها و تهدیداتامتیاز نهائی بخش فرالتو  19/9بر برا SWOT امتیاز نقاط قصت و ضع  در جدول

و قودرت تاییرگوراری  دهی نمام مالی حاکم بر بخش سالمت کشصر داشوتندعصامل خارجی سهم باالتری در شکل استنتاج:
ردد و ارتباط موداوم های کارشناسی دائمی طراحی گگردد کمیتهرساند. پیشنهاد میتر نهادهای خارجی را به ایبات میبیش

 ها انجام گیرد.نهادهای مالی بخش بهداشت و درمان با سایر نهادهای مرتبط از طریق این کمیته
 

 ریزی استراتژیک، وزارت بهداشت، درمان و آمصزش پزشکینمام نصین مالی، برنامهواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
بوه  منمصر به راهی یافتن دنبال به کشصرها که زمانی
 منموصر بوه مالی منابع تأمین بهتر هایاستراتژی یریکارگ

 بوه تصجوه هسوتند، کشصر سالمت نمام عملکرد در بهبصد
  و هاظرفیت کشصر، در اجتماعی اقتصادی سطح تصسعه

 

 :a.javani@gmail.com E-mail            وزارت بهداشتتهران:  -علی جوانی مولف مسئول:

 ایران، تهران ،وزارت بهداشت درمان و آمصزش پزشکی بهداشتی، مدیریت خدماتگروه  ،استادیار .9
 ایران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علصم و تحقیقات، تهران ،مدیریت خدمات بهداشتی دکتری یدانشجص .0
 تهران، ایران ،وزارت بهداشت درمان و آمصزش پزشکی ،کارشناسی مدیریت دولتی. 3
 ، ایرانتهران ،وزارت بهداشت درمان و آمصزش پزشکی ،کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی. 4
 : 03/4/9311تاریخ تصصیب :            07/0/9311 تاریخ ارجاع جهت االالحات :           01/0/9311 تاریخ دریافت 
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 گوصییپاسخ و مسئصلیت و اجرا قابلیت مالی، هایزیرساخت

 (.9،0)اسوت ضروری شده اتخاذ هایسیاست قبال در سیاسی

 کوه است مدیریت وظای  ترینمهم از یکی ریزیبرنامه

 معموصالً. گوردد فوراهم مقودماتی بایسوتی آن برای انجام

 و بررسی اهداف، تعیین از بعد ریزیبرنامه در قدم اولین

 وضوعیت بررسوی و تحلیل. باشدمی مصجصد وضعیت تحلیل

 ای،برنامه هر در داخلی محیط و پیرامصنی محیط مصجصد،

 باعو  و نمایدمی ترسیم حدودی تا را آینده صبچهارچ

 اقودام گیوریتصمیم به نسبت کامل آگاهی با تا شصدمی

از طرفوی بوا تصجوه بوه ایون تتییورات و افوزایش  .(3)شصد

های درموانی های بخش خدمات، مخصصالاً هزینوههزینه

های ها و سازماندر تمام نقاط دنیا، اکثر مسئصالن، دولت

را وادار نمصده است تا در این امور بوه  بهداشتی و درمانی

های اقتصادی تفکر پرداخته و خدمات سالمت را از جنبه

یکی از تتییراتی کوه  (.4)مصرد تجزیه و تحلیل قرار دهند

هوای علوصم پزشوکی و در سالیان اخیر در سطح دانشوگاه

وزارت بهداشت، درمان و آمصزش پزشکی انجام گرفتوه 

مبنوای حسوابداری نقودی بوه است، تتییور نموام موالی از 

 تعهدی و تحت عنصان نمام نصین مالی بصده اسوت. بورای

 هوایگروه آموادگی و پریرش تعهدی، حسابداری اجرای

 در و اسوت ضوروری اموری دولت بدنه در مالی مختل 

 نمووام کامول هوایهودف بووه توصاننمی الصرت این غیر

 دسوت عملیاتی و موالی عملکورد بور مبتنوی پاسوخگوصیی

 قووانصن در مقوورر تکووالی  اجوورای راسووتای در (.1)یافووت

 و اجتمواعی اقتصوادی تصسوعه پونجم و چهارم هایبرنامه

 تخصیص شدن منصط و ایران اسالمی جمهصری فرهنگی

 اسواس بور پزشوکی علصم هایدانشگاه به دولتی اعتبارات

 طرحی 9397سال از ،شده ارائه خدمات شده تمام قیمت

 در قالب چهار گوام اساسوی الیم نصین نمام عنصان تحت

 روش بوه نقدی حسابداری روش از رویکرد گام اول: تتییر)

 تموام بهوای سیستم استقرار گام دوم: ،تعهدی حسابداری

و  نوصین بنودیبصدجهگام سصم: ، هافعالیت/ خدمات شده

 (جونتایو لوتحلیو وری،بهره و هزینه گام چهارم: مدیریت

. (6)گردیود گوراری هودف سواله 1 ریوزیبرنامه یک در

بوا در نمور گورفتن تعوداد  سوالمت بخش مالی نصین نمام

هووای بهداشووتی درمووانی و تعووداد هووا، شووبکهبیمارسووتان

 موالی هوایشوبکه تورینپیچیوده از یکوی کارکنان فعوال،

 بوه موالی نوصین نموام موداوم پایش و ارزیابی .(7)باشدمی

 و بهداشوت وزارت سوطح در کوه جدیودی ابوزار عنصان

 کار به پزشکی علصم هایدانشگاه قبیل از تابعه یواحدها

 منمصر به هاییپژوهش. است ضروری است، شده گرفته

 گرفتوه انجوام کشصر در مالی نصین نمام وضعیت سنجش

 تعیین منمصر به کیفی پژوهشی همکاران و باستانی. است

 مدیریت االالحات اول مرحله بهبصد قابل نقاط ترینمهم

 متخصصوان و خبرگان دیدگاه از( دیتعه حسابداری) مالی

 هوای دانشوگاه عملیواتی و میوانی سوطصن در شاغل مالی

 بهبصد قابل مصرد هفت و دادند انجام کشصر پزشکی علصم

 خوورده اطالعووات، سیسووتم موودیران، کارکنووان، زمینووه در

 موصرد را موالی و فراینود سواختار، سازمانی، هایفرهنگ

 شناسایی نیز مکارانه و ابصالحالج (.9)دادند قرار بررسی

 موالی نصین نمام دستاورد مهم ترین عنصان به را درآمدها

 کشوصرهای در شده انجام هایپژوهش در (.6)نمصدند معرفی

 گرفته قرار مصردبررسی حسابداری مبنای تتییر ایرات دیگر،

 مبنای بر ریزیبصدجه کارگیری به ایر Babatunde. است

 بخوش در خگصییپاسو و شوفافیت بر تعهدی حسابداری

 رابطوه و داد قورار بررسوی مصرد را نیجریه کشصر عمصمی

 حسوابداری مبنوای بور ریزیبصدجه میان مثبتی و داریمعن

 (.1)داد نشان را پاسخگصیی و شفافیت و تعهدی

Sousa مرانوالاحبنوو ایوهوودگاهودیوو زونیوو همکوواران و 

 اطالعووات سووصدمندی میووزان خصووص  در برزیوول کشووصر

 تهیوه قالب در را تعهدی حسابداری تمسیس از استخراجی

 گیوریتصمیم فرآیند در مدیران به کمک و دقیق اطالعات

 .(92)ددادن نشان نیز

تصاند منجور های اجرایی، میسنجش و تحلیل برنامه

ها گردد. بوا گرشوت چنود سوال از اجورای به تقصیت آن

نمام نصین مالی در مجمصعه وزارت بهداشوت، درموان و 

هوای علوصم پزشوکی، لوزوم دانشوگاه آمصزش پزشوکی و

چنین عصامل موصیر های مثبت و منفی و همشناسایی جنبه
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 و همکاران مسعود ابوالحالج     
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 پژوهشی

 هودف بوا حاضور بر اجرا، ضروری است. بنابراین مطالعه

 خوارجی و( قوصت و ضوع  نقواط) داخلی عصامل تعیین

 هوایدانشوگاه در مالی نصین نمام( تهدیدهای و فرالت)

 .گرفت انجام ایران کشصر پزشکی علصم

 

 اد و روش هامو
 9313پژوهش حاضر بوه الوصرت مقطعوی در سوال 

 ارشد کارشناسان و انجام گرفت. جامعه پژوهش مدیران

بصدند که  درمان و بهداشت بخش در بصدجه و مالی نمام

کنند. در قالب کمیته کشصری نمام نصین مالی فعالیت می

این کمیته به الصرت منمم در خصص  مباحو  جدیود، 

یش عملکرد نمام نصین موالی تشوکیل تعیین وضعیت و پا

دهند و اعضای آن در دو گروه، کارشناسوان و جلسه می

مسووئصالن مووالی و بصدجووه در وزارت بهداشووت، درمووان 

 هایآمصزش پزشکی و مسئصل نمام نصین مالی در دانشگاه

انوود. بووه منمووصر تعیووین نمصنووه علوصم پزشووکی تعیووین شووده

نفر  02امی پژوهش از روش سرشماری استفاده شد و تم

هووای از اعضووای کمیتووه، وارد پووژوهش شوودند. دیوودگاه

اسووتراتژیک پیرامووصن نمووام مووالی دانشووگاه هووای علووصم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشصر در قالب مدل 

( )به عنصان عصامل درونوی( و W(، ضع  )Sنقاط قصت )

( )بوه عنوصان عصامول خوارجی( T( و تهدیود )Oفرالت )

یک مصرد سنجش قورار گرفوت. ایون ریزی استراتژبرنامه

مدل اولین بار تصسط دانشگاه هواروارد در اموصر تجواری 

ریزی . بر اساس مدل برنامه(99)مصرد استفاده قرار گرفت

، چهار حیطه نقاط قوصت، SWOTاستراتژیک و تکنیک 

کننودگان بنودی و شورکتضع ، فرالت و تهدید طبقه

 خبرگوان، در مطالعه به الصرت بارش افکار در قالب پنل

به منموصر تعیوین وزن و  های خصد را بیان نمصدند.دیدگاه

ضریب، از روش تحلیل سلسله مراتبوی اسوتفاده شود. بور 

 عنصور به نسبت سطح هر وزن نسبی اساس این روش، اول

 مقایسوه زوجوی الوصرت بوه سطح باالتر در خصد مربصطه

 کوه مطلوق سپس وزن محاسبه گردید، هاآن وزن و شده

 مصرد نسبی، هایوزن با تلفیق گزینه است، هر نهایی وزن

دهوی ضوریب گرفت. بر اساس مقیاس نموره قرار محاسبه

(، به هر عامول نموره 9-1( و میزان تاییر )922)مجمصع از 

هوای کسوب شوده، جایگواه نقواط داده و بر اسواس نموره

قصت، ضع ، فرالت و تهدید نمام نصین مالی مشوخص 

 و تعیین گردید.

 

 یافته ها
های پژوهش، مدیران موالی و بصدجوه اساس یافتهبر 

ترین گوروه درالد(، بیش 42نفر ) 9ها با فراوانی دانشگاه

 (.9شرکت کننده در پژوهش بصدند )جدول شماره 
 

 کننده درمطالعه سمت اداری و تحصیالت افراد شرکت :1 جدول شماره
 

 (درالد) تعداد عنصان متتیر

 سمت اداری

 (42) 9 مدیر مالی دانشگاه

 (42) 9 مدیر بصدجه دانشگاه

 (1) 9 معاون مدیر مالی دانشگاه

 (92) 0 مدیر بیمارستان

 (1) 9 کارشناس ارشد مالی و بصدجه وزارت بهداشت

 تحصیالت

 (1) 9 کارشناسی

 (62) 90 کارشناسی ارشد

 (31) 7 دکتری

 
 4کننوده در مطالعوه، بر اساس دیدگاه افراد شورکت

گصیوه بوه عنوصان نقواط  91ان نقواط قوصت و گصیه به عنص

ضع  نمام نصین مالی تعیین شدند. عصامل درونی شوامل 

نقاط قصت و ضع  با استفاده از تکنیک بارش افکار در 

و  کننده در مطالعه اسوتخراج های افراد شرکتقالب دیدگاه

دهی شد. امتیازدهی نقاط قصت و ضع  طبق جدول نمره

و در نهایت امتیواز نقواط قوصت و به انجام رسید  0شماره 

 .برآوردگردید 19/9برابر  SWOTضع  در جدول

گصیووه نقوواط  6گصیووه بووه عنووصان نقوواط فرالووت و  7

تهدید نمام نصین موالی تعیوین شودند. بوا مشوخص شودن 

ها و تهدیدات از سصی تیم برنامه ریوزی و امتیواز فرالت

بندی، با دخالت ضریب اهمیت انجام شد و امتیاز نهوائی 

 03/4، 3ها و تهدیدات در جودول شوماره ش فرالتبخ

بووا تصجووه بووه جووداول عصاموول درونووی و  تعیووین گردیوود.

نمووام مووالی بخووش  جایگوواهو  SWOTجوودول  خووارجی،

 (.9سالمت مشخص گردید )تصصیر شماره 
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 و برآورد نمره هر عامل -نقاط قصت و ضع  -استخراج گصیه های عصامل درونی :2جدول شماره 

 میزان تاییر ضریب امتیاز نهائی
 نصع ایر

 IEFعصامل داخلی 
 قصت ضع 

 سطح تحصیالت مقامات ارشد دانشگاه ها *  3 3 1

 حمایت مدیران از االالحات قانصنی *  3 3 1

 تناسب ساختار مدیریت مالی دانشگاه ها با عملیات جاری *  3 3 1

 مالیمکانیزه بصدن نمام اطالعات مدیریتی در مدیریت  *  1 0 92

 سرعت عمل در ارائه گزارشات مالی  * 9 6 6

 کارائی نمام مالی در شناسائی و جرب درآمد اختصاالی دانشگاه ها  * 9 6 6

 آمصزش نمام مند کارکنان امصر مالی  * 0 7 94

 امکان دستیابی به شاخص های حسابداری مدیریت در نمام مالی فعلی  * 9 7 7

 یت مالی دانشگاه ها با اهداف قانصنیتناسب ساختار مدیر  * 0 0 4

 اعتقاد و اهتمام مقامات ارشد در استفاده از اطالعات مالی در تصمیم گیری و سیاستگراری  * 3 7 09

 تعداد دانش آمصختگان رشته مدیریت و حسابداری  * 3 1 91

 کارائی اطالعات مالی برای مدیران دانشگاه ها  * 9 7 7

 و تحلیل شاخص های استاندارد مالی امکان تجزیه  * 9 9 9

 در عملیات مالی "فرد گرائی"به جای  "فرآیند گرائی"میزان   * 0 7 94

 ایر بخشی نیروهای بخش مالی دانشگاه ها  * 3 1 91

 وحدت رویه فرآیند های مالی در سطح دانشگاه ها  * 3 6 99

 ایر بخشی و کارائی کنترل های داخلی  * 0 7 94

 نحصه نمارت بر سطصن محیطی و واحدهای زیر مجمصعه  * 0 3 6

 متکی بصدن مدیران ارشد بر اطالعات مالی در تصمیم گیری ها  * 9 6 6

 مجمصع امتیازات 922 919

 

 و برآورد نمره هر عامل -نقاط فرالت و تهدید -استخراج گصیه های عصامل خارجی :3جدول شماره 
 میزان تاییر ضریب امتیاز نهائی

 ایر نصع
 EFEعصامل خارجی 

 فرالت تهدید

 میزان حمایت عمصمی در مجلس شصرای اسالمی *  1 1 01

 رویکرد کمیسیصن بهداشت درمان مجلس *  1 7 31

 سیاستگراری های هیات امنا دانشگاه ها *  1 9 42

 امکان تتییر اهرم های قانصنی و تصصیب قصانین جدید *  1 91 71

 مدیران ارشد دانشگاه های علصم پزشکی *  4 7 09

 مدیران ارشد وزارت متبصع *  4 90 49

 راهبری سیاست های مالی در بخش سالمت در وزارتخانه  *  1 93 61

 قصانین و دستصرالعمل های مالی در حال حاضر  * 3 92 32

 وزارت امصر اقتصاد و دارائی  * 0 7 94

 دیصان محاسبات کشصر   * 4 7 09

 بازرسی کل کشصر  * 1 0 92

 معاونت برنامه ریزی و نمارت راهبردی ریاست جمهصری  * 1 0 92

 میزان آگاهی مسئصالن ارشد وزارت متبصع به قصانین و مقررات مالی  * 3 1 91

 مجمصع امتیازات 922 403

 

 
 

 SWOTجایگاه نمام مالی بخش سالمت بر اساس مدل  :1تصویر شماره 
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 پژوهشی

 بحث
 که نمام نصین موالی در وزارت بهداشوت 9397از سال 

 نمورانهای علصم پزشکی اجرایی گردید، الاحبو دانشگاه

 حیطه حسابداری بخش عمصمی، به دنبال بررسی وضوعیت

و سنجش ایرات و میوزان مصفقیوت ایون مداخلوه هسوتند. 

نمام نصین مالی با تتییر رویکرد حسوابداری از نقودی بوه 

قیمت تمام شده خودمات تعهدی، گامی در جهت تعیین 

 بوا حاضور ریزی عملیاتی برداشته است. پژوهشو بصدجه

 خارجی و( قصت و ضع  نقاط) داخلی عصامل تعیین هدف

 هوایدانشوگاه در مالی نصین نمام( تهدیدهای و فرالت)

بر اسواس نتوایج  .گرفت انجام ایران کشصر پزشکی علصم

ی در مطالعه حاضر، مکانیزه بصدن نمام اطالعوات مودیریت

مدیریت مالی به عنصان گصیه، دارای باالترین میزان تاییر 

در گروه نقاط قصت شناخته شد. اعتقاد و اهتمام مقامات 

گیوری و ارشد در استفاده از اطالعوات موالی در تصومیم

سیاستگراری، تعداد دانش آمصختگان رشوته مودیریت و 

هوا و حسابداری، ایر بخشی نیروهای بخش مالی دانشگاه

هوا بوه ت رویه فرآیندهای موالی در سوطح دانشوگاهوحد

عنصان گصیه های دارای بواالترین میوزان تواییر در حوصزه 

عصامل نقاط ضع  تعیین شدند. میزان حمایوت عموصمی 

در مجلس شصرای اسالمی، رویکرد کمیسیصن بهداشوت 

هوا، های هیات امنا دانشوگاهدرمان مجلس، سیاستگراری

نی و تصصیب قوصانین جدیود و های قانصامکان تتییر اهرم

 خانهمالی دربخش سالمت در وزارت هایراهبردی سیاست

های دارای باالترین میوزان تواییر در حوصزه عصامول گصیه

سوازمان کشصر و بازرسی کل فرالت و در نهایت ارگان 

دارای هوای به عنصان گصیه مدیریت و برنامه ریزی کشصر

بور اسواس  هدیودباالترین میزان تاییر در حوصزه عصامول ت

دیدگاه به دست آمدنود. بور اسواس دیگور نتوایج مطالعوه 

برابر   SWOTضع  در جدولحاضر، امتیاز نقاط قصت و 

 03/4هوا و تهدیودات فرالوت امتیاز نهوائی بخوشو  19/9

جووایی کووه مکووانیزه بووصدن نمووام از آنتعیووین گردیوود. 

اطالعات مودیریتی در مودیریت موالی بوه عنوصان گصیوه، 

رین میزان تاییر در گروه نقواط قوصت شوناخته دارای باالت

به دیدگاه واحدی دستیابی  این است کهدهنده نشانشد، 

 آوری اطالعات منسجم و یکپارچهمام جمعدر خصص  ن

در این بخش احساس گردیده است و در این زمینه، نمام 

 هایاندازی سیستمسالمت کشصر تصانسته است ازطریق راه

هوایی در میوان عات بوه مصفقیوتآوری اطالمکانیزه جمع

 هوا وسوازمان کلیوه میوان هوای دولتوی برسود. درسازمان

 و آموصزش درموان بهداشوت وزارت دولتوی، هایارگان

 مبنوای بوه مبنای نقودی از رویکرد تتییر پیشگام پزشکی،

 مصجوب تحوصالت رود ایونموی انتمار گردیدکه تعهدی

 مووودیریتی بهبوووصد ابزارهوووای و پاسوووخگصیی افوووزایش

 کووه کوورد تووصان ادعووامووی ایوون، بوور عووالوه .(90،93)صدشوو

 داده افزایش را مالی سازمان شفافیت تعهدی، حسابداری

 بوه نتوایج بوا واقعی اقتصادی هایهزینه مطابقت امکان و

 فوراهم را عملکورد بهتور ارزیوابی در نتیجه و آمده دست

 امکوان تعهودی حسوابداری این کوه به با تصجه و کندمی

 ها، درآمودهابدهی ها،دارایی تردقیق گزارش و گیریاندازه

 مصجوب تصانودبنوابراین موی کنود،می فراهم را هاهزینه و

. هر چنود در نقواط (94،91)شصد اقالم این مدیریت تسهیل

هوای علوصم ضع  نمام مالی وزارت بهداشت و دانشگاه

پزشوکی، اعتقواد و اهتموام مقاموات ارشود در اسوتفاده از 

گیری و سیاستگراری به عنصان تصمیم اطالعات مالی در

هووای موورتبط از میووزان گیووریمصضووصعی کووه در تصوومیم

گردد، اشواره شوده تری از این اطالعات استفاده میپایین

میزان حمایت عمصمی در مجلس شصرای اسالمی،  است.

رویکرد کمیسیصن بهداشت درمان مجلس، امکوان تتییور 

و راهبوردی اهرم های قوانصنی و تصوصیب قوصانین جدیود 

 هایهای مالی در بخش سالمت در وزارتخانه گصیهسیاست

باالترین میزان تاییر در حصزه عصامل فرالوت و در دارای 

سوازمان مودیریت و کل کشوصر و نهایت ارگان بازرسی 

هوای دارای بواالترین گصیوهبه عنوصان  ریزی کشصربرنامه

حصزه عصامل تهدید بر اسواس دیودگاه بوه  میزان تاییر در

دهنده نیازمند بصدن بخش سوالمت دست آمدند که نشان

های مصجصد در سواختار کلوی های سایر ارگانبه حمایت

رسود باشود. بوه نمور مویدولت و فراتر از آن سه قصه موی
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عصامل خارجی با قوصانین و مقوررات خوا  خوصد بورای 

بخش سالمت بوه عنوصان بخشوی از بدنوه دولوت، امکوان 

 کننود و از انعطوافرا فراهم موی تر نمام سالمتپصیایی بیش

 ی دربخش سالمتهای عملیاتتری درخصص  برنامهبیش

بوا تصجوه بوه نتوایج کلوی مطالعوه کوه  نمایند.حمایت می

داللت بر سهم باالتر عصامل خارجی در شکل دهی نمام 

مالی حواکم بور بخوش سوالمت دولتوی در کشوصر دارد، 

 قوودرت تاییرگووراری نهادهووای خووارجی را بووه ایبووات

 رساند. نقش نهادهای خارج از سیسوتم در قالوب تسوهیلمی

فرآیندهای انجام االالحات از طریق کاهش بروکراسوی 

های مصیر ضروری اسوت. در ایون زمینوه اشواره و نمارت

سوازمانی  سواختارهای دارای ها بایدشده است که دولت

 موصیر جریان امکان که منعط  در قبال االالحات باشند

 و ایمنطقوه ملی سطح در هاآن گیریکار به و اطالعات

جوا کوه در ایون هور چنود از آن. (96)آورد فوراهم محلوی

های مسئصالن و کارشناسان وزارت پژوهش، تنها دیدگاه

های علصم پزشکی مصرد بررسی قورار بهداشت و دانشگاه

گرفتووه اسووت، ایوون نتووایج دور از تصووصر نیسووت. بووه نموور 

 سیستم در ایون زمینوهرسد، بررسی تصسط افراد خارج از می

 به منمصر رسیدن به دیدگاهی همه جانبه ضرروی باشد.

نتایج کلوی مطالعوه داللوت بور سوهم بواالتر عصامول 

دهی نمام مالی حاکم بر بخش سالمت خارجی در شکل

توور و قوودرت تاییرگووراری بوویش دولتووی در کشووصر دارد

نهادهای خارجی را به ایبوات موی رسواند. در ایون زمینوه 

هوای هوایی در خصوص  بحو گردد، کمیتوهمیپیشنهاد 

های دائمی طراحی و ارتباط کارشناسی به الصرت کمیته

نهادهای مالی بخش بهداشت و درمان وزارت بهداشوت 

های علصم پزشکی با سایر نهادهوای مورتبط بوه و دانشگاه

الصرت مداوم حفظ و ارتقا یابد. هر چند در عین تقصیت 

ها، به منمصر ها و سازمانارتباطات خارجی با سایر ارگان

رفع نقاط ضوع  بوه دسوت آموده در پوژوهش، تقصیوت 

هوای درونی بخش مالی سوالمت از طریوق ارتقوا سیسوتم

دهی مبتنوی های مالی و نمام گزارشاطالعاتی و شفافیت

 های کافی و مطمئن انجام گیرد.بر داده
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