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هدف اصلی متن حاضر تحلیل ویژگی جامعیت در سیاستگذاری سالمت کشور است .باتوجه به
اینکه سیاستهای سالمت با بخش عمده ای ازنیازهای اساسی همه اعضاء جامعه مرتبط می
باشد ،نارسایی در جامعیت برنامه های سالمت می تواند بر کیفیت زندگی مردم اثر کاهنده ای
داشته باشد و به تدریج موجب بروز مشکالت اجتماعی شود .چارچوب نظری این پژوهش ملهم
از نظریه رفاه اجتماعی و به ویژه دیدگاه تیتموس است .بخش سالمت قوانین پنجساله اول تا
ششم توسعه با اتکاء به روش تحلیل محتوای کمی و کیفی بررسی شده است .نتایج بدست
آمده بیانگر آن است که طی برنامه های مختلف به تدریج بر میزان جامعیت سیاست های
سالمت افزوده شده است به این معنا که هم مولفه های سالمت متنوع تر شده اند و هم دامنه
شمول آن قشرها وگروه های متنوع تری را دربرگرفته است .این ویژگی دربرنامه چهارم توسعه
به اوج خود رسیده است .باوجود این هنوزحد مطلوبی از جامعیت احراز نشده است .زیرا
عناصرمندرج درهر قانون برنامه نوسان دارد و درمورد نقش دولت درتأمین سالمت هم ابهام
هایی وجود دارد .بطوریکه با رویکارآمدن هر دولت و مسلط شدن گرایش سیاسی آن،
برنامههای سالمت نیز دستخوش تغییرات شده است .بنابراین تداوم بیثباتی و استمرار
سیاستهای ناهماهنگ سالمتی در هردولت ،یک نوع سیاستگذاری کوتاه مدت بوجودآورده
که امکان برنامهریزی بلندمدت را برای پرداختن به امر سالمت تضعیف کرده است .بطوریکه هر
قانون بصورت مقطعی و مبتنی بر نیاز و اقتضائات یک دوره خاص و در راستای سلیقه
سیاستگذاران آن دوره تنظیم شده است.
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 .1مقدمه و بیان مسئله

تأمین سالمت شهروندان یکی از چالشهای مهم هر نظام سیاسی است .اول به این دلیل که
حقِ بر سالمت ،بخشی از حقوق اولیۀ همۀ اعضای جامعه است و دولت مکلف است آن را محقق
سازد .دوم به این دلیل که توسعۀ جامعه بدون وجود انسان سالم قابل درک نیست .افزونبراین،
ازآنجاکه سالمتی پدیدهای چندبخشی است و تأمین و پایداری آن نیازمند عملکرد هماهنگ
نهادها و سازمانهای مختلف است ،همۀ دستگاههای اجرایی بخشی از سیاستها و اقدامات خود
را به ارتقای ابعاد و سطوح مختلف سالمت اختصاص میدهند .به این دلیل ،امروزه سیاستهای
سالمت به شکلی چندوجهی تدوین میشوند.
ترجیحات و مختصات سیاسی-اقتصادی جامعه تعیینکنندۀ ارزش سالمتی ،سهم سالمت
در بودجۀ کل کشور ،میزان و شیوۀ تخصیص منابع به خدمات درمانی و شیوۀ اولویتگذاری
دربارۀ بخشهای مختلف سالمت است .صرفنظر از چنین تفاوتهایی ،تغییرات زمینهای جامعه
ازجمله ظهور تکنولوژیهای جدید پزشکی ،تغییر الگوی بیماری ،افزایش امید به زندگی،
سالخوردگی جمعیت و سنگینی هزینههای بهداشتی و درمانی ،درمجموع سیاستگذاری در
حوزۀ سالمت را به الزامی انکارناپذیر تبدیل کرده است .به گواهی شواهد مختلف و تجربۀ زیستۀ
هریک از ما ،زندگی در فضای پرمخاطرۀ کشور ،اکثر مردم را در معرض آسیبهایی مانند
تخریب یا فرسایش محیطزیست ،نرخ باالی تورم و بیکاری ،معیشت نامکفی ،تغذیۀ نامناسب،
تنزل کیفیت روابط اجتماعی ،نگرانی و اضطرابهای ناشی از زندگی شهری ،طالق و کاهش
پایداری خانواده ،نرخ باالی اعتیاد ،احساس تبعیض ،محرومیت و نابرابری ،مصرفگرایی شدید،
فردگرایی و درنهایت کاهش اعتماد اجتماعی قرار میدهد .همۀ این عوامل درمجموع سالمت
اعضای جامعه را تهدید میکند .به این فهرست باید آثار ناشی از فرایند جهانیشدن را نیز افزود.
بنابراین ،به دلیل تنوع و پیچیدگی عوامل تأثیرگذار بر سالمت ،سیاستگذاریهای این حوزه
باید از خصلت استمرار ،فراگیری و جامعیت برخوردار باشند.
1
درواقع ،مادامیکه جهتگیری سیاستگذاری حوزۀ سالمت از «درمانمحوری» به سمت
«سالمتمحوری» تغییر نیابد و سیاستهای «پیشگیری» و «آموزش» به اندازۀ درمان اهمیت
پیدا نکند ،هدف سالمت بهطور کامل محقق نخواهد شد .این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه
سالمت هم در برنامهریزی و هم در اجرا بهعنوان یک فرایند جامع در نظر گرفته شود
(ملکمحمدی و وحدانینیا.)۴۱-۴6 :16۳۱ ،

1. Treatment-centered
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با وجود این واقعیت که طی سالهای اخیر علم پزشکی ایران پیشرفتهای درخور
مالحظهای داشته است ،هنوز در برخی موارد کیفیت سالمت اعضای جامعه در سطح نازلی قرار
دارد .در حال حاضر ،به گزارش معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی (ملکزاده ،)1 :16۳۸ ،در ایران بهطور ساالنه تقریباً 6۴۱هزار مرگ رخ میدهد که
نزدیک به  ۱۵درصد آنها مرگ زودرس محسوب میشود .از بین این تعداد ،نزدیک به ۸۵هزار
نفر فشارخون دارند و نیمی از ایرانیها از بیماری خود اطالعی ندارند .براساس همین گزارش،
بیش از ۸۵درصد مرگومیر در ایران بر اثر بیماریهای غیرواگیر است که در رأس آن
سکتههای قلبی و مغزی قرار دارد؛  66درصد ایرانیها به دلیل سکتۀ قلبی و حدود  1۱درصد به
دلیل سکتۀ مغزی جان خود را از دست میدهند .در این میان ۰۵ ،درصد مرگومیر ایرانیها بر
اثر ابتال به سرطان و حدود  1۵درصد هم بر اثر حوادث است و بیماریهای مزمن کلیوی،
بیماریهای مزمن ریه و کبد در رتبههای بعدی قرار دارند .حوادث و سوانح نیز یکی از دالیل
اصلی مرگ جوانان در کشور است و تقریباً نزدیک 16هزار مرگ در حوادث و سوانح جادهای رخ
میدهد (خبرگزاری جمهوری اسالمی .)16۳۸ ،از طرف دیگر ،بنابر اعالم جمعیت مبارزه با
دخانیات ،مصرف مواد دخانی در ردیف اول بیماریهای غیرواگیر است و ساالنه 3۵هزار
سیگاری در کشور فوت میکنند (خبرگزاری عصر ایران.)16۳۴ ،
واعظ مهدوی و واعظ مهدوی ( )16۳۴نیز معتقدند بهرغم دستاوردهای ارزندۀ نظام سالمت
ایران بعد از انقالب ،وضعیت شاخص پرداخت از جیب بیماران به نزدیک  3۵درصد میرسد و
هزینههای کمرشکن درمان همچنان بسیار باالست و درواقع ،هدف تأمین رفاه اجتماعی
بهدرستی برآورده نشده است.
بهطورکلی ،سیاستگذاری جامع سالمت وجوهی مانند بازتوزیع ،حمایت اجتماعی و عدالت
در سالمت را مدنظر قرار میدهد .این شیوۀ سیاستگذاری با تأکید بر آموزش سالمت و ارتقای
آگاهی به تشکیل و توسعۀ سرمایۀ انسانی کمک کرده و از این طریق پیامدهای اقتصادی مثبتی
در پی خواهد داشت و اشتغال مولد را گسترش خواهد داد .درخصوص توسعۀ فرهنگی نیز
سیاستگذاری جامع با ایجاد زمینههای بازتولید فرهنگی بیشتر در حوزۀ آموزش سالمت نقش
داشته و به تحقق جامعهای که مبتنی بر دانش سالمت است ،کمک میکند (غفاری و حبیب
پورگتابی.)۰11 :16۳6 ،
جامعیت سیاستهای سالمت از مدتها پیش در مجامع بینالمللی مدنظر بوده است .برای
مثال ،در سال « 1۳۸3منشور ارتقای سالمت اوتاوا» تدوین شد و بر این اساس ،برنامههای
سالمت و توسعه تا حدی مشخص گردید .یک سال بعد ،در نشست آلماتی ( ،)1۳۸۴از آموزش
3۱
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و آگاهی عمومی بهعنوان اولین و مهمترین اصل مراقبت بهداشتی اولیه نام برده شد .در سمینار
آدالید استرالیا ( )1۳۸۸بر اهمیت سرمایهگذاری در سالمت تأکید شد که از آن تحت عنوان
سرمایهگذاری سودمند و پایدار یاد میشود (سازمان جهانی بهداشت .)1۳۸۸ ،در فاصلهای کوتاه
از آن ،یعنی در سال  ،۰۵۵۵در مکزیکوسیتی ،نقش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی در
تضعیف موقعیتهای سالمت بررسی شد .اولینبار در سال  ۰۵۵۴و سپس در سال ۰۵1۵در
استرالیای جنوبی اندیشۀ «سالمت در همۀ سیاستها» مطرح شد و بر آن اساس ،قرار شد حفظ
و ارتقای سالمت و عدالت سالمت در سرتاسر بخشها بهطور نظاممند دنبال شود (ملکمحمدی
و وحدانینیا.)۴6 :16۳۱ ،
6
۰
1
در سطح بینالمللی نیز محققان مختلفی (دورَن۰۵1۱ ،؛ مِلکاس۰۵16 ،؛ والگاردا،
۰۵11؛ سینگ و همکاران )۰۵1۵ 6،دربارۀ رابطۀ دولت با سیاستگذاری سالمت مطالعه
کردهاند .در بین پژوهشگران ایرانی ،هریس ( )۰1۸ :16۳۸موضوع سیاست و دولت رفاه در
ایران را بررسی کرده است .یافتههای او نشان داد که وزارت بهداشت در بین دستگاههای
برنامهریزِ پس از انقالب «جزیرۀ کارآمدی» به حساب میآید .دستاوردهای این وزارتخانه ایجاب
میکند که آن را «دولت توسعۀ خدماتدرمانی» بنامیم .وی از روشهای ساده و دستاوردهای
بزرگ نام میبرد و بر این باور است که در ایران شبکۀ خدماتدرمانی روستایی ،ایجاد خانههای
بهداشت و تربیت و بهکارگیری بهورزان که به ارائۀ خدمات درمانی اولیه میپردازند ،شکاف شهر
و روستا را کاهش داده ،به جامعه وجه ملی داده و بهبود شرایط زندگی را به مطالبهای همگانی
تبدیل کرده است.
سجادی و همکاران ( )16۳۴تحوالت نظام سالمت ایران را در خالل برنامههای عمرانی و
توسعۀ قبل و بعد از انقالب سال  16۱۴بررسی کردند .اطالعات آنها حاکی از آن است که
برنامههای عمرانی قبل از انقالب به دلیل بیتوجهی به عدالت سبب افزایش نابرابری و نارضایتی
در عموم مردم شدند و بعد از انقالب نیز بهرغم تأکید برنامههای توسعه بر گسترش عدالت
اجتماعی ،این امر در حوزۀ سالمت محقق نشده است.
ستوده (« )16۳۴گفتمان سیاستگذاری سالمت در ایران با تأکید بر طرح تحول نظام
سالمت» را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که سیاستهای اقتصادی و اجتماعی اتخاذشده
در راستای کاهش مداخلۀ دولت و بازار آزاد ،تمامی حوزههای رفاهی نظیر آموزش ،مسکن،
1. Duran
2. Melkas
3. Vallgarda
4. Singh et al.
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اشتغال و خوراک را تحتتأثیر خود قرار داده و تحلیل گفتمانی طرح تحول نظام سالمت نیز بر
همسوبودن آن با مجموعهسیاستهای فوق داللت دارد .شرایط یادشده بر تأثیرپذیری
سیاستهای بخش سالمت از ساختار اقتصادی-سیاسی جامعه و نظام عقیدتی حاکم بر آن
داللت دارد.
صفری شالی ( )16۳۱موضوع «گفتمان عدالت دولتهای پس از انقالب در حوزۀ سالمت»
را مطالعه کرد .طبق این پژوهش ،درمجموع ،در گفتمانهای دولتهای پس از انقالب ،مسئلۀ
«سالمت» همچنان با مشکالت نظری و عملی زیادی روبهروست؛ به این معنا که بیشتر بر مقولۀ
درمان تمرکز شده است .بهرغم رویکارآمدن دولتهای مختلف ،مسئلۀ برقراری ،گستردگی و
دامنۀ سالمت با چالشهای نظری و عملی فراوانی روبهرو بوده ،زیرا اقدامات صورتگرفته ،حالت
منقطع و قائم به فرد داشته است.
مسعودی اصل و همکاران ( )16۸۳براساس مطالعهای تطبیقی برگرفته از چند کشور
مختلف ،یک الگوی پیشنهادی را برای ساختار ادغامیافتۀ نظام سالمت و رفاه اجتماعی
در ایران ارائه کردهاند.
بابایی ( )16۸۰در تحلیل «سیاست اجتماعی و سالمت در ایران» به این نتیجه رسید که
دولت درزمینۀ سالمت ،نقش کلیدی خود را همچنان ایفا خواهد کرد ،اما با واگذاری بخشی از
وظایف به نهادها و مؤسسات غیردولتی و خصوصی ،از میزان خودمحوریاش کاسته خواهد شد.
وی برقراری عدالت اجتماعی و کمک به برخورداری از حد متوسطی از رفاه اقتصادی را
مهمترین کمک سیاست اجتماعی در ایجاد سالمت میداند.
اعتمادی و رفیعی ( )63۱-636 :16۴۳ویژگیهای یک برنامۀ جامع سالمت را به ترتیب زیر
برشمردهاند:
 تأکید بر پیشگیری بهجای اکتفا به درمان؛ تأکید بر سالمت روانی-اجتماعی بهجای اکتفا به سالمت جسمی؛ تأکید بر عوامل اجتماعی سالمت بهجای اکتفا به عوامل زیستمحیطی آن؛ افزایش شبکههای بهداشت و درمان؛ بینرشتهایدیدن سالمت؛ بینبخشیدیدن سالمت و قراردادن آن در چارچوب وسیع رفاه اجتماعی.پازوکی ( )16۴6در خالل تحلیل «بهداشت و توسعه؛ با نگاهی بر عملکرد برنامۀ
پنجسالۀ اول درخصوص راهبرد اولویت بهداشت بر درمان» متوجه شد که اگر نیمی از
بودجههایی که از محل منابع دولتی صرف ساختوساز بیمارستانها میشود ،برای مدت
3۴
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پنج سال صرف بهداشت و ایجاد لولهکشی آب سالم در روستاها و شهرهای کوچک شود،
اثری بهمراتب بهتر در حرکت توسعه و طراحی نظام کارآمد بهداشتی بهجا میگذارد.
مروری بر مطالعات یادشده مؤید این اندیشه است که نگرش به سالمت بهمثابۀ یک امر
چندبخشی که نیازمند سیاستگذاریهای جامع است و با کیفیت زندگی مردم رابطهای
مستقیم دارد ،در حال گسترش است .باوجوداین ،هنوز الزم است که این ایده از ابعاد و سطوح
مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا هم بهتدریج در این زمینه یک نوع تراکم دانش ایجاد شود و
هم سیاستهای دولت در ارتباط با حوزۀ سالمت نقد و بررسی شود .یکی از حوزههایی که
میتواند سیاستگذاری سالمت کشور را منعکس سازد ،اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی
ایران است .به این دلیل ،پژوهش حاضر سیاستهای حوزۀ سالمت در قوانین برنامههای
پنجسالۀ توسعه را بهعنوان مبنای تحلیل خود انتخاب کرده است.
 .۲چارچوب تحلیلي

سیاستهای سالمت اغلب در چارچوب مبحث رفاه اجتماعی قابل طرح و بررسی است؛ زیرا رفاه
اجتماعی به مجموعهاقدامات و خدمات گوناگون اجتماعی بهمنظور ارضای نیازهای افراد و
گروهها در جامعه اطالق میشود که با باالرفتن آن ،مسائل اجتماعی کاهش مییابد (هزارجریبی
و صفری شالی .)6۰3 :16۳1 ،رفاه اجتماعی هدف مطلوب دولتهاست و سالمت ،بخشی از این
اهداف است؛ بنابراین دستیابی به یک سالمت جامع ،معلول سیاستهای اجتماعی مترقی است.
به خاطر ربط وثیق سالمت به رفاه اجتماعی ،در بسیاری از کشورهای جهان ازجمله در ایران،
سازمان رفاه اجتماعی ،بیمۀ خدمات درمانی و سازمان بهزیستی به لحاظ اداری تابع وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هستند .به این ترتیب ،امکان بهتری برای
سیاستگذاریهای جامع پدید میآید.
تیتموس ( )61-۰۳ :1۳۴6معتقد است سیاستگذاری جامع دو ویژگی دارد .خصلت اول
آن است که این سیاست پنج حوزۀ اجتماعی آموزش ،مسکن ،بهداشت و سالمت ،اشتغال و
معیشت را در بر میگیرد .خصلت دوم متضمن دربرگیری جمعیت تحت پوشش از نظر جنس،
منطقۀ زندگی (همۀ مناطق روستایی ،عشایری و شهری) و همۀ اقشار برخوردار از خصلتهای
فرهنگی متفاوت است .بنابراین ،در سیاستگذاری جامع سالمت ،عوامل کالن و خرد تأثیرگذار
بر سالمت ،نظیر عوامل سیاسی ،زمینههای فرهنگی و اجتماعی ،حوزههای زیستمحیطی ،حوزۀ
جبرانی ،حوزههای پیشگیرانه و حتی نیازهای کنشگران سالمت هم در نظر گرفته میشود.
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به نظر میرسد سالمت در چارچوب سیاستگذاری جامع دستکم از سه جنبه قابل تحلیل
است :جنبۀ اول ،فردی و انسانی است .برابر تعریف سازمان بهداشت جهانی سالمت عبارت است
از اینکه فرد از جنبههای جسمانی ،روانی و اجتماعی در کمال مطلوب باشد و نه اینکه فقط
بیمار نباشد .اخیراً نیز در منشور بانکوک ،به نقش بعد معنوی سالمت تأکید شده است (سازمان
جهانی بهداشت .)3۰ :۰۵۵۵ ،جنبۀ دوم شامل محیط سالم است ،زیرا آلودگی هوا ،نبود آب
سالم و تغذیۀ مکفی ،فقدان شبکۀ فاضالب ،دفع نامناسب پسماندها و فقدان بازیافت زبالههای
شهری میتواند سالمت افراد را به خطر اندازد (پازوکی .)۸3 :16۴6 ،در جنبۀ سوم،
سیاستهای سالمت ،زمانی از جامعیت برخوردارند که ارزشهای عدالت در سالمت شامل
دسترسی برابر به منابع و فرصتها ،توجه به اصل استحقاق و ضرورتها و توجه به عدالت
بازتوزیعی و گسترش چتر حمایتی دولت ،بهویژه دربارۀ انواع گروههای هدف و معلوالن اجتماعی،
جسمی و روانی را مبنا قرار دهد (صفری شالی.)۰۵ :16۳۱ ،
6
6
تحقق ارزشهایی مانند «مساواتگرایی»« ،1انصاف»« ۰،برابری فرصت»« ،اولویتگرایی» و
«برابری تمایزیافته» ۱از سیاستهای رفاهی جامعه تأثیر میپذیرد .بنابر ایدۀ «مساواتگرایی»،
اگر نیازهای اساسی انسان عام و فراگیر است ،شیوۀ ارضای آنها نیز باید عام و فراگیر باشد.
ازآنجاکه سالمتی یک نیاز اساسی است ،پس نظام مراقبت درمانی مالزم آن نیز باید عام و
فراگیر باشد .ایدۀ «انصاف» ،متضمن این اصل است که برای رسیدن به یک نتیجۀ مشابه الزم
است هنگام سیاستگذاری اجتماعی تفاوتها لحاظ شود .برای مثال ،اگر در یک خانواده یک
فرد معلول وجود داشته باشد و او به آموزشهای خاصی نیاز داشته باشد ،آن خانواده باید نسبت
به خانوادۀ دیگر مستمریها و تسهیالت بیشتری دریافت کند .همچنین میتوان کسانی را که از
وضع اقتصادی بهتری برخوردارند از خدمات دولتی یا از خدمات یارانهای بیبهره ساخت و به
کسانی که در وضعیت فقر به سر میبرند ،سهم بیشتری از خدمات سالمت داد (مور:16۸۳ ،
.)6۱-66
اصل «برابری فرصتها» برای دسترسی به خدمات بهداشتی شامل یک اقدام ایجابی است
که دسترسی را تشویق و گروههای محروم را قادر میسازد از خدمات موجود بهطور کامل
استفاده کنند .برای مثال ،باید در بیمارستانها برای بیمارانی که زبان محلی نمیدانند ،مترجم

1. Egalitarianism
2. Equity
3. Equality of opportunity
4. Prioritarians
5. Differential equality
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در دسترس باشد .اصل برابری فرصتها به بهبود دسترسی به استفاده از خدمات اجتماعی و
بهداشت میانجامد و بهمعنای چیزهای مختلف برای مردمان مختلف است (فیتزپتریک:16۸6 ،
 .)3۸-3۴اصل دیگر ،مفهوم «اولویتگرایی» است .بر این اساس ،دریافت خدمات سالمت
موکول به آزمون استطاعت مالی (نظیر تمبر یا بن غذایی) و یا پرداخت فرانشیز به هنگام
استفاده از خدمت (مثالً اجبار به پرداخت حق ویزیت پزشک) است (همان.)۴۴ :
در سیاستگذاری جامع سالمت الزم است به موارد زیر توجه شود .1 :سیاستگذاری برای
بخش اول زندگی؛ زیرا داشتن زندگی شاد و سالم در دوران کودکی ،سالمت فرد در دورۀ
بزرگسالی را تأمین میکند؛  .۰سیاستگذاری برای مسکن بهطوریکه جمعیت شهری به آب
آشامیدنی ،جمعآوری زباله ،خیابانکشی و پیادهروهای مناسب دسترسی داشته باشند؛ .6
آموزش ،بهویژه آموزش والدین و کودکان که پیشبینی میشود به بهبود نتایج آموزشها و
کاهش نابرابری سالمت منجر شود؛  .6اشتغال و حقوق شهروندی؛ زیرا درصد باالی اشتغال
باعث رضایتمندی بیشتر ملت و درنتیجه سالمتربودن و پرداخت مالیات بیشتر و وابستگی
کمتر به خدمات اجتماعی مانند بیمهها میشود؛  .۱جدایی اجتماعی بعضی از گروهها و افراد به
این معنا که برای آنها براساس سیاستهای بینبخشی کار شود (کونیزل و جنکینز:16۳1 ،
.)36۱-3۰1
با مطالعۀ ادبیات تجربی و بر مبنای چارچوب تحلیلی پژوهش حاضر ،مؤلفهها و شاخصهای
سیاستگذاری جامع سالمت به دست آمده است .فرض پایۀ تحقیق این است که فقدان هریک
از عوامل زیر ،باعث کاهش درجۀ جامعیت سیاستگذاری سالمت خواهد شد.
عوامل زیستمحيطی:

زمينۀ فرهنگی و

سالمسازی محيط،

اجتماعی:

تأمين آب ،هوا و

عدالت ،شهروندی،

غذای سالم

سياستگذاری
جامع سالمت

حوزۀ پيشينی:

قوميت ،اشتغال

حوزۀ جبرانی:

مراحل اول زندگی،

حوزۀ درمان ،گسترش

آگاهسازی،

مراکز بهداشتی،

برنامهریزی و آموزش

درمانی و...

و...
شکل  .0مدل سياستگذاری جامع در حوزۀ سالمت
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سیاستگذاری جامع سالمت ،نیازمند برنامهریزی و هماهنگی در حوزههای مختلف و ابعاد
کالن و خُرد است .به این معنا ،ضروری است که حوزۀ پیشینی (مثل آگاهسازی ،برنامهریزی
و ،)...نیازهای کنشگران در دورههای مختلف زندگی (آموزش ،ازدواج ،اشتغال) ،حوزۀ جبرانی
(توجه به حوزۀ درمان و گسترش مراکز بهداشتی و درمانی و ،)...حوزۀ زیستمحیطی (مثل
سالمسازی محیط و )...و درنهایت ،عوامل فرهنگی و اجتماعی (توجه به برابری ،قومیت ،اشتغال،
جنسیت و )...همگی در درون سیاستگذاری جامع قرار گیرند .این مدل و اطالعاتی که از
رهگذر آن به دست میآید میتواند در جهت توسعۀ بدیلهای سیاستگذاری برای آینده،
ارزیابی سیاستهای فعلی و قبلی و یا تبیین مشکالت و مسائل اجتماعی به کار بسته شود
(سیگال .)1۰1 :۰۵۵۴ 1،هدف پژوهش حاضر تحلیل جامعگرایی سیاستهای سالمت در
قوانین برنامۀ توسعه است.
 .۳روششناسي

بهمنظور بررسی اطالعیافتن از جامعیت سیاستگذاریهای بهداشت و درمان از روش تحلیل
کمی و کیفی ،مضامین مندرج در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران ،یعنی قوانین توسعه،
استفاده شده است .جامعۀ آماری پژوهش حاضر ،بخش سالمت و بهداشت قوانین پنجسالۀ اول
تا ششم توسعه ۰است .مفاهیم تحقیق به ترتیب زیر بررسی شدهاند:
 متغیر شمول «ابعاد سالمت» بر پایۀ لحاظکردن دو مؤلفۀ سالمت عمومی و سالمت فردی(جسمی ،روانی ،معنوی و اجتماعی)؛
 متغیر «هدفگذاری سالمت» بر مبنای معرفهایی مانند ارتقای سالمتی ،ارتقای بهداشت،تمرکز بر درمان ،تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی ،تأسیس مراکز بهداشتی و درمانی؛
 متغیر «ارزشهای مستتر در سیاستهای سالمت» با معرفهایی همچون مساوات واولویتگرایی ،نگرش سیستمی و پیشگیرانه ،مساوات و اولویتگرایی سیاست ،دولتمحوری،
تبعیض مثبت ،آموزش سالمت ،ارزشهای بازار ،شمول و فراگیری ،خطر زیستمحیطی،
سیاست اجتماعی سبز ،شهروندی و سالمت و برابری تمایزیافته و غیرساده سنجیده شده است.
1. Segal
 .۰برنامۀ اول توسعه ،سالهای  163۸تا  ،16۴۰برنامۀ دوم توسعه ،سالهای  16۴6تا  ،16۴۸برنامۀ سوم توسعه،
سالهای  16۴۳تا  ،16۸6برنامۀ چهارم توسعه ،سالهای  16۸6تا  ،16۸۸برنامۀ پنجم توسعه ،سالهای 16۳۵
تا  ،16۳6برنامۀ ششم توسعه ،سالهای  16۳3تا .16۵۵
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ابزار گردآوری اطالعات استفاده از فهرست وارسی است که در آن تمام مفاهیم مرتبط با
کلیدواژههای بهداشت ،درمان و سالمت تحلیل شده است .با الهام از توصیۀ روششناسانۀ ببی
( ،)3۱۴ :16۳6برای بازکردن مسیر پژوهش و نمونهگیری مستقیم نظری ،پرسش تحقیق
مطرح شده است .سپس برای برانگیختن تفکر درخصوص ویژگیها و ابعاد مقولههای یادشده ،از
مقایسۀ نظری بهره گرفته شده است .به این ترتیب ،هم جایگاه سالمت در هر برنامه توصیف
شده و هم بین آنها مقایسهای صورت گرفته است .مراحل استخراج اطالعات به ترتیب زیر بوده
است:
 ابتدا موضوعات بهداشت ،درمان و سالمت در هر قانون توسعه مشخص گردید(آمادهسازی)؛
 دوم از این موضوعات ،واحدهای معنایی مربوط به درمان و سالمت بهصورت«عبارات» جدا شد تا امکان مقولهیابی از درون واحدها فراهم شود (مرحلۀ ساماندهی)؛
 سپس از درون واحدهای معنایی کدهای موردنظر ،زیرطبقات ،طبقات (مقولهها) ودرونمایۀ آنها استخراج شد (مرحلۀ گزارش).
برای قابل اطمینان بودن پژوهش از فرمول پایایی هولستی (درصد توافق بین دو
کدگذاری) استفاده شده است.
پایایی C:
C = (M/N) *100
مقولههای توافقشده بین دو کدگذاری M:
تعداد مقولهها در کدگذاری اولیه N:
در پژوهش حاضر ،بخشهایی از مواد مورد تحلیل ،در دو زمان مقولهبندی شده است که با
احتساب فرمول فوق ،مقدار پایایی (همسازی) عدد  ۵/۸به دست آمد که طبق نظر کریپندورف،
باالتر از سطح قابل قبول است.
اعتبار معنایی واحد تحلیل نیز به این صورت محاسبه شد :با استفاده از طبقهبندی و
کدگذاری ،واحدهای تحلیل به مقولههای همارز دستهبندی شده است .سپس تفاوتهای
احتمالی واحدهایی که در مقولۀ معینی قرار داده میشوند نادیده گرفته شده ،همخوانی اساسی
دو بخش متفاوت رشتۀ معینی از مقولهها ،نشانۀ اعتبار معنایی در نظر گرفته شده است.
عالوهبراین ،از مالک «کفایت مراجع» نیز استفاده شد .براساس این معیار ،بخشی از دادهها
بهصورت خام و تحلیلنشده کنار گذاشته شد که پس از رسیدن به یافتههای اولیه و آزمایشی،
این یافتهها و تفسیرها از طریق مقابله با دادههای خام ذخیرهنشده ،برای تأمین اعتبار مورد
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سنجش قرار گرفته است (با تلخیص از حریری .)3۳-36 :16۸۱ ،افزونبراین ،در پژوهش حاضر
سعی شده است که مداخله در توصیف به حداقل برسد تا تأییدپذیری پژوهش افزایش یابد.
 .۴یافتهها

یافتههای این پژوهش در دو بخش کمی و کیفی ارائه میشود .در بخش اول ،ابتدا مبحث
سالمت در متون قوانین برنامههای توسعه ،تفکیک و تحلیل شده است .سپس مبحث
«سیاستگذاری جامع سالمت» تحلیل خواهد شد.
سهم ابعاد مختلف سالمت در متن قوانین برنامههای توسعه

در جدول  1نسبت ابعاد مختلف سالمت (جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی) در قوانین
ششگانۀ توسعه منعکس شده است.
جدول  .0فراوانی سهم ابعاد سالمت در هریک از قوانين برنامههای اول تا ششم توسعه
نسبت ابعاد سالمت در هر برنامه (درصد سطری)

تعداد

عمومی

اجتماعی

معنوی

روانی

جسمانی

درصد کل

کل

%۰۳

%۴

۵

۵

%36

1۵۵

16

قانون دوم توسعه

%۰۳

%1۸

۵

%3

%6۴

1۵۵

1۴

قانون سوم توسعه

%۰۳

%1۵

۵

%1۵

%۱1

1۵۵

61

قانون چهارمتوسعه

%66

66%

%۱

%۴

%۰۵

1۵۵

۴۸

قانون پنجم توسعه

61%

1۳%

%۳

3%

%66

1۵۵

33

قانون ششم توسعه

66%

1۱%

6%

%۰

%63

1۵۵

۴۰

قانون اول توسعه

بررسی ارقام سطری جدول  1حاکی از آن است که در همۀ برنامهها سهم بعد جسمانی
سالمت بیش از سایر ابعاد است .اما در مقایسه با برنامۀ اول توسعه که در آن سهم سالمت
جسمانی  36درصد بود ،در برنامههای بعدی این نسبت بهتدریج کاهش یافته و تقریباً به نصف
رسیده است .درعوض ،سهم بعد اجتماعی سالمت که در برنامۀ اول  ۴درصد بوده افزایش قابل
مالحظهای داشته و حتی در برنامۀ چهارم به  66درصد رسیده است .هرچند که این نسبت در
برنامههای بعدی کاهش پیدا کرده ،درمجموع نسبت به نقطۀ شروع ،در آخرین برنامۀ مورد
بررسی ،یعنی در برنامۀ ششم ،دو برابر شده است .بعد روانشناختی سالمت که در برنامۀ اول
اصالً مورد اعتنا نبود ،در برنامههای بعدی به حدود  1۵درصد رسیده است.
۴6

تحلیل جامعیت سیاستگذاری سالمت در قوانین برنامه های توسعه ایران

به همین ترتیب ،سالمت عمومی روند افزایشی قابل مالحظهای داشته است و سهم آن که
در برنامۀ اول  ۰۳درصد بوده ،در برنامۀ ششم به  66درصد رسیده است .جدول  1نشاندهندۀ
این واقعیت است که هرچه به طرف زمان حال حرکت کردهایم ،عالوه بر بعد جسمانی ،سایر
ابعاد سالمت نیز با نسبتهای متفاوت شدت پیدا کرده است .درواقع ،در طول زمان به میزان
جامعیت برنامه افزوده شده است.
در جدول  ۰سهم هر بعد سالمت در قوانین توسعه بهطور جداگانه بررسی شده است .توجه
به ارقام ستونی بیانگر آن است که:
 اهمیت بعد «عمومی» سالمت بهجز در قانون پنجم ،در سایر برنامهها افزایش یافته است.«سالمت اجتماعی» هم سیر صعودی داشته است ،اما این روند بهطور خاص در قانون چهارم به
اوج خود رسیده است و بعد از آن مسیر نزولی پیدا کرده است« .سالمت معنوی» در قانون
پنجم توسعه بیش از سایر مقاطع مورد تأکید بوده است؛ به نظر میرسد این تأکید از رویکرد
دولت نهم و دهم مبنی بر ایدئولوژی اصولگرا و گفتمان دینی عدالتمحور ،تأثیر پذیرفته و
خود را در حوزۀ سالمت نمایان کرده است .در قانون دوم تا چهارم توسعه نیز بعد «سالمت
روانی» با شیب بسیار مالیم سیر صعودی داشته است ،اما سهم آن در قانون پنجم و ششم
توسعه کم شده است .با عنایت به فضای پرچالش جامعۀ ایران و درصد باالی روانپریشی مردم،
بیتوجهی سیاستگذاران به ابعاد روانیِ سالمت ،نکتۀ درخور تأملی است.
بهویژه آنکه طی سالهای  ۴۸تا  ،۸۴یعنی در فاصلۀ  ۳سال ،میزان شیوع اختاللهای روانی
در میان ایرانیان به بیش از  6۱درصد رسیده است .این وضعیت به تخریب روابط اجتماعی
سالم ،گسترش بیاعتمادی ،کاهش روزافزون سرمایههای اجتماعی و رواج دروغگویی در جامعه
منجر خواهد شد (گرگی.)6۱ :16۸۴ ،
جدول  .2فراوانی سهم ابعاد سالمت در کل قوانين برنامههای اول تا ششم توسعه
سالمت

درصد از

عمومی

اجتماعی

معنوی

روانی

جسمانی

کل

کل

قانون اول توسعه

6

1

۵

۵

۳

16

%5

قانون دوم توسعه

۱

6

۵

1

۸

1۴

%3

قانون سوم توسعه

۳

6

۵

6

13

61

%02

قانون چهارمتوسعه

۰۴

۰3

6

3

1۱

۴۸

%21

قانون پنجم توسعه

۰۵

16

3

6

۰6

33

%22

قانون ششم توسعه

6۰

11

۰

1

۰3

۴۰

%25

مجموع

38

58

02

05

38

281

%011

درصد ستونی

95%

21%

2%/5

5%/5

95%

٪011
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اطالعات سطر آخر جدول  ۰سهم هر بعد سالمت در کل گزارههای مطرحشده در باب
سالمت در شش برنامۀ توسعه را نشان میدهد .ارقام مربوطه حاکی از آن است که در قسمت
سالمت فردی ،بعد عمومی سالمت به اندازۀ بعد جسمانی آن مورد توجه قرار گرفته و بعد
اجتماعی سالمت در مرتبۀ بعدی است.
اطالعات ستون آخر نیز به این واقعیت اشاره میکند که درمجموع ،هرچه به زمان حال
نزدیکتر شدهایم ،سهم سالمت در برنامههای توسعه بیشتر شده است .برای مثال ،درحالیکه
سهم گزارههای مربوط به سالمت در هریک از برنامههای اول و دوم حدود  3-۱درصد بوده ،این
سهم در برنامۀ چهارم نزدیک  6۵درصد شده است و بعد از آن نیز در حد  ۰3-۰۱درصد ثابت
مانده است .از مجموع شش برنامۀ مختلف توسعه میتوان گفت در برنامۀ چهارم که مقارن با
دولت خاتمی بوده است ،سالمت از قوت بیشتری برخوردار بوده است .این یافته بیانگر آن است
که در این دوره ،سیاستگذاران جامعه به این واقعیت اذعان پیدا کردهاند که سالمتی مردم
نهتنها یک حق فردی است که باید برای تکتک آنها تحقق پیدا کند ،بلکه برای تحقق آرمان
عدالت اجتماعی و پیشرفت کشور نیز اصلی ضروری است.
هدفگذاریهای بخش سالمتِ قوانین توسعه

در این قسمت ،سیاستهایی که هر دولت در قانون برنامۀ توسعه جهت دستیابی به سالمت
هدفگذاری کرده ،تحلیل شده است .همانطور که در مدل تحقیق اشاره شد ،سیاست جامع در
حوزۀ سالمت و بهداشت ،سیاستی است که در هدفگذاریهای خود بیشتر به سمت بهداشت و
ارتقای سالمت بر مبنای پیشگیری از وقوع بیماری و آگاهی از تأثیرات زیستمحیطی بر
سالمت متمایل باشد.
جدول  .9فراوانی هدفگذاری سالمت در قوانين اول تا ششم توسعه
تجهيز

تأسيس

ارتقای

ارتقای

تمرکز بر

مراکز

مراکز

درصد

سالمتی

بهداشت

درمان

بهداشتی و

بهداشتی و

کل

درمانی

درمانی

تعداد کل

قانون اول

٪16

٪63

٪1۸

٪1۸

٪16

1۵۵

22

قانون دوم

٪۰1

٪۰1

٪11

٪13

٪61

1۵۵

03

قانون سوم

٪۸

61/۱

61/۱

٪13

٪16

1۵۵

91

قانون چهارم

٪۰۳

٪6۰

٪۰۱

٪6

۵

1۵۵

82
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تجهيز

تأسيس

ارتقای

ارتقای

تمرکز بر

مراکز

مراکز

درصد

سالمتی

بهداشت

درمان

بهداشتی و

بهداشتی و

کل

درمانی

درمانی

تعداد کل

قانون پنجم

٪1۳

٪6۰

٪1۸

٪16

٪۴

1۵۵

53

قانون ششم

٪16

٪66

٪6۳

٪۴

٪3

1۵۵

80

جمع ستونی

52

019

85

23

22

011

210

٪01

٪98

٪28

٪01

٪1

٪011

٪011

درصد ستونی
از کل

بر پایۀ تفسیر ردیفی جدول  6نکات زیر قابل ذکر است:
 اگر ارقام ستون اول و دوم با یکدیگر ادغام شود ،مشاهده میشود که درمجموع در برنامۀچهارم بیشترین سهم ( ۴1درصد) به ارتقای سالمتی و بهداشت اختصاص پیدا کرده است.
 سوگیری درمانمحور که شامل تمرکز بر درمان و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی است،بیشترین سهم را در برنامۀ سوم ( 3۵درصد) و برنامۀ ششم ( ۱۰درصد) دارد.
 در طول «قوانین برنامههای اول و دوم توسعه» بهمنظور ایجاد عدالت در دسترسی بهخدمات بهداشتی و درمانی ،افزایش و گسترش ظرفیتهای بهداشتی و درمانی در دستور کار
قرار گرفت و در این خصوص اقدامات مهمی انجام شد .درعینحال ،گسترش نامتوازن مراکز
درمانی ،بهویژه بیمارستانها ،باعث بهوجودآمدن تختهای خالی و هدررفت منابع در برخی
نقاط شد .شاید به این دلیل که مقولۀ ارتقای سالمت و بهداشت ،کمتر و مقولۀ درمان ،بیشتر
مورد توجه بوده است.
در «قانون برنامۀ سوم توسعه» با توجه به شرایط بهوجودآمده در دو برنامۀ قبلی و با هدف
افزایش کارایی ،دو اصل «جلب مشارکت بخش خصوصی» و «ساماندهی نظام ارائۀ خدمات»
تدوین شد و بحثهای عدالت توزیعی برای اولینبار مطرح گردید .در این قانون ،از جنبۀ کمّی،
فراوانی متغیر هدفگذاری سالمت نسبت به دورۀ قبل افزایش دوبرابری داشته است .اما با وجود
این افزایش ،به مقولۀ ارتقای سالمتی کمتر توجه شده و فراوانی تأکید بر این مقوله در مقایسه
با قوانین اول و دوم توسعه ،تنزل مرتبه پیدا کرده است.
در «قانون برنامۀ چهارم و پنجم توسعه» ،نکتۀ قابل توجه ،تأکید  6۰درصدی بر موضوعات
بهداشتی است که نسبت به قوانین برنامههای قبلی رشد بیسابقهای داشته است .سیاستهای
سالمت در برنامۀ چهارم توسعه مبتنی بر چارچوب نظری مورد توافق مراکز علمی و پژوهشی
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مرتبط با سالمت و بهطور مشخص گزارش سال  ۰۵۵۵سازمان بهداشت جهانی بود .رویکرد
اصلی سالمت در این برنامه ،اتخاذ سیاستهای سالمتمحوری و گاه فرابخش بود .در این
برنامه ،رویکردها از تأسیس ،گسترش و تجهیز مراکز درمانی به سمت «عدالت در دسترسی به
خدمات سالمت» و «عدالت مالی در سالمت» تغییر یافت .از سویی ،مفاهیم دیگری همچون
واگذاری خدمات به بخش غیردولتی و ارتقای خدمات سالمت نیز مطرح گردید؛ جدول 6
نمایانگر این رویکرد است .در «قانون برنامۀ پنجم توسعه» به نظر میرسد همان مفاهیم قانون
برنامۀ چهارم تکرار شده است .عدالت در سالمت و تالش برای ساماندهی نظام درمانی کشور
ازجمله سیاستهای این برنامه است .سهم مقولۀ ارتقای سالمت در قانون برنامۀ پنجم توسعه
نسبت به قانون قبلی  1۵درصد کاهش داشته است .در «قانون برنامۀ ششم توسعه» سهم
مقولههای تجهیز و تأسیس مراکز بهداشتی کاهش یافته است ،به این صورت که به
تماموقتبودن پزشکان اشارهای نشده است .امور مربوط به حوزۀ درمان به بخش خصوصی
واگذار شده است .مقولۀ ارتقای سالمت نیز نسبت به برنامۀ قبل  ۱درصد کاهش داشته است.
 بهطورکلی بر مبنای اطالعات جدول  ،6اگر توجه به مقولههای ارتقای سالمتی و بهداشترا با یکدیگر و مقولههای درمانی را نیز با یکدیگر ترکیب کنیم ،مشخص میشود که در قوانین
برنامۀ اول تا سوم توسعه بهطور میانگین در  6۵درصد ،در قانون برنامۀ چهارم در  ۴1درصد ،در
قانون برنامۀ پنجم توسعه در  31درصد و در قانون برنامۀ ششم در  6۸درصد موارد به ارتقای
سالمت و بهداشت (فعالیتهای نوع اول) پرداخته شده است .درمجموع ،سهم فعالیتهای
سالمتمحور  ۱۱درصد و سهم فعالیتهای درمانمحور  6۱درصد است .شاید با اندکی تسامح
بتوان این تفاوت را نشانۀ ارجحیتیافتن «ارتقای سالمتی و بهداشت» بر اقدامات درمانی
دانست.
جهتگیریهای ارزشي مستتر در سیاستگذاری سالمت

برای تحلیل متون قوانین برنامههای توسعه از رویکرد تحلیل محتوای کمی و کیفی هدایتشده
(جهتدار) 1استفاده شده است .به این منظور ،ارزشهای مستتر در سیاستگذاری سالمت در
قوانین برنامههای اول تا ششم توسعه به ترتیب زیر تفکیک شد.
 .1استفاده از این رویکرد زمانی ضرورت مییابد که پیرامون موضوع ،دیدگاه نظری و مفهومی وجود داشته باشد و
هدف از انجام تحقیق ،آزمون و یا بسط آن مفهوم در یک زمینۀ متفاوت است .ازاینرو ،فرایند مطالعه به شکلی
ساختیافتهتر هدایت میشود .دیدگاههای موجود به ما کمک میکند که به تعریف عملیاتی مفاهیم موردنظر دست
پیدا کنیم .این تعریف عملیاتی ،مقوالت مورد نیاز پژوهش را فراهم میآورد (ببی.)3۴6 :16۳6 ،
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در سوگیری معطوف به «ارزشهای بازار» ،دولت باید خدمات رفاهی و سالمت خود را فقط
برای کسانی فراهم آورد که قادر نیستند از هیچ منبع خاصی کمک دریافت کنند و باید مردم
واقعاً نیازمند را از افراد کمتر مستحق ،تفکیک کرد .این مقوله با معرفهایی همانند تأمین
مکمل سالمت توسط شرکتهای خصوصی ،توسعۀ مشارکتگرایی در امر ارتقای سالمت،
تفویض بعد نظارتی ،عرضه و بازاریابی خدمات سالمت و ایجاد شهرکهای دانش سالمت
بهوسیلۀ بخش خصوصی بررسی شد.
«مساواتگرایی» مبین برابری در نابترین و آرمانیترین شکل آن است .بر این مبنا باید
منابع را از افرادی که شرایط به کام آنها بوده گرفت و بین کسانی که انتخابهای آنها به
سبب محیط فقرآور محدود بوده ،توزیع کرد .در این پژوهش ،در بررسی متن سند قانون
برنامههای توسعۀ مختلف ،تمامی عبارتهایی که بهمعنای توجه به نیاز درمانی اقشار
آسیبپذیر ،تقویت زیرساخت سالمت در مکان دارای نیاز و کاهش بیماریهای حاصل از
سوءتغذیه بوده ،معادل مساواتگرایی در نظر گرفته شده است.
«اولویتگرایی» بهمعنای برابری فرصت است و با معیارهایی مانند تأمین اعتبار خدمات
سالمت از بودجۀ همگانی ،نگاه مساوی به اقشار روستایی ،شهری و عشایر ،دسترسی همۀ افراد
به غذای کافی و سالم ،احداث و توسعۀ مراکز درمانی در کل کشور و سرمایهگذاری بهداشتی
ثابت بین استانها سنجیده میشود .بر این اساس الزم است در بیمارستان برای بیمارانی که
زبان محلی نمیدانند ،مترجم در دسترس باشد.
«شمولیت و فراگیری» به سیاستی اشاره میکند که تمام گروههای جمعیتی را تحت
پوشش خود قرار میدهد و در تعهدات خود مرز نمیشناسد .معرفها عبارتاند از برخورداری
آحاد جامعه از بیمۀ سالمت ،ایمن و سالمسازی غذا متناسب با گروه سنی ،پوشش نیازهای
بهداشتی همۀ اقشار ،استفاده از ظرفیت همۀ نهادهای درمانی.
«سیاست تبعیض مثبت» به گروههای جمعیتی خاص و معینی میپردازد .معرفها
عبارتاند از برنامۀ جامع توسعۀ امور زنان ،اتخاذ آزمون وسع در بهرهمندی از سالمت ،معافیت
گروهای خاص از حق بیمۀ پرداختی ،توجه به نیازهای درمانی مناطق خاص.
«برابری تمایزیافته و غیرساده» از مفروضات اصلی تکثرگرایی فرهنگی است و حاکی از ورود
به جامعۀ مدنی و دموکراتیک است که از منظر سالمت ،هم به حقوق و هم به تکالیف
خردهفرهنگهای جامعه توجه میشود (فیتزپتریک .)۸6 :16۸6 ،معرفهای آن عبارتاند از
برابری تمایزیافته ،برابری میان زنان فرودست و باالدست ،برابری میان طبقات شهری ،روستایی
و عشایری.
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در «نگرش پیشگیرانه و سیستمی» سالمت بیش از هر چیز به شیوۀ زندگی و عوامل
محیطی وابسته است .سیاستگذاران میکوشند سازمانهای ارائهدهندۀ خدمات بهداشتی را با
سایر بخشهای مؤثر بر سالمت هماهنگ سازند و از طریق تقویت اقدام و مشارکت واقعی آنها،
برنامههای جامعی را در جهت پیشگیری از بیماری تدارک ببینند .بنابراین ،در نبود یک نظام
جامع سطحبندیشده ،بیمار بین مراکز پزشکی و پزشکان مختلف سرگردان خواهد بود.
معرفهای مربوطه عبارتاند از آگاهسازی در دسترسی به مواد غذایی سالم ،تدوین ساالنۀ
اطلس آسیبهای اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی براساس شاخصهای سالمت اجتماعی ،تقویت
طب سنتی.
1
سیاست «خطر و سبزگرایی» بر این عقیده استوار است که شیوۀ زندگی از عوامل مسلط
در ایجاد خطرهای سالمت است .معرفهای آن عبارتاند از مخاطرات تهدیدکنندۀ سالمت
عمومی ،مقابله با بیماریهای مزمن و غیرواگیردار ،مقابله با عوارض و مخاطرات دارویی.
«آموزش سالمت» ،تواناییها و مهارتهای زندگی و سطح آگاهی مردم را ارتقا میدهد و
تقاضای استفاده از مراکز بهداشتی را کاهش میدهد و افزایش زندگی با کیفیت باال را به ارمغان
میآورد .معرف اصلی آن ،تأکید بر آموزش بهداشت است.
«سیاستهای دولتمحور» عالوه بر تکنولوژی و دانش پایه ،ارادۀ سیاسی دولت برای تحقق
سالمت الزم است .اما یکجانبهگرایی در این امر یکی از ضعفهای اصلی در دستیابی به سالمت
است .معرفهای آن عبارتاند از تمرکز در ارائۀ خدمات سالمت ،کمک باعوض و بالعوض دولت
در بهداشت ،نهادسازی در سالمت توجه به بعد درمانی و جبرانی در سیاستگذاریها.
در جدول  6مقولههای سیاستگذاری سالمت که برگرفته از متون قوانین برنامههای توسعه
است ،نمایش داده شده است.
جدول  .2ارزشهای مستتر در سياستهای سالمت در قوانين برنامههای اول تا ششم توسعه
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 .1بهجز قانون برنامۀ چهارم توسعه که در این قانون نگرش سیستمی مورد توجه قرار گرفته است.

۴۳

تحلیل جامعیت سیاستگذاری سالمت در قوانین برنامه های توسعه ایران

مقولهها

قانون

قانون

قانون

قانون

قانون

قانون

فراوانی هر

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

مقوله در کل 3
قانون

درصد ستونی

درصد از
کل

ارزشهای بازار

٪۰۵

۵

٪3

٪۴

٪3

٪۳

۰۸

۴%

شمول و فراگيری

۵

۵

٪1۵

٪۸

٪1۰

٪6

۰۴

۴%

و سياست اجتماعی

۵

۵

۵

٪1۰

۵

٪3

۰۵

۱%

شهروندی و سالمت

۵

۵

۵

٪۸

۵

٪3

1۱

6%

۵

۵

٪3

٪6

٪6

٪۰

1۵

%6

خطر زیستمحيطی
سبز
برابری تمایزیافته و
غيرساده
تعداد براساس جمع
ستونی

۰3

۰6

۱۵

1۰۰

۴6

۸۰

6۴۱

%1۵۵

بر پایۀ تفسیر ردیفی جدول  ،6موارد زیر قابل ذکر است:
 درمجموع ،مقوالت مربوط به بهداشت و درمان در مرتبۀ اول ،مقوالت مربوط به برابریمساواتگرایانه و اولویتگرایانه یعنی برابری در نتیجه و فرصت و نگرش سیستمی و پیشگیرانه
در مرتبۀ دوم و سیاستهای دولتمحور در مرتبۀ سوم قرار دارد .این سه مقوله  ۱۱درصد از
کل مقوالت را به خود اختصاص دادهاند .بر این اساس ،شاید بتوان گفت کارگزاران بخش
سالمت جامعه حداقل در سطح سیاستگذاری توجه قابل مالحظهای به موضوع عدالت در
سالمت نشان دادهاند .این وضعیت تا حدی با یک نظام رفاهی سوسیال دموکراتیک قرابت دارد.
 اما مقوالتی مانند برابری تمایزیافته که متضمن درک پیچیدهتری از سالمت است ،کمترمورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا تحوالت اخیر پارادایمی و چرخش فرهنگی که بهتبع علوم
اجتماعی در سیاست اجتماعی نیز رخ داده ،اهمیت مقولۀ فرهنگ را برجستهتر کرده است .در
این گفتمان ،افراد و گروههای مختلف از طریق بازتوزیع ارزشهای رفاهی و سیاست تفاوت ،به
رسمیت شناخته شده و میتوانند از سالمت بهطور متناسب سهم داشته باشند .امروزه در
نظامهای رفاهی پیشرفته ،مقولۀ فرهنگ در سیاستگذاریهای سالمت بهعنوان یک اصل و
اولویت مهم مورد توجه قرار میگیرد (قاسمینژاد .)1۸ :16۳3 ،بنابراین ،با نگاهی به جدول ،6
هرچند مقولههای فرهنگی مثل آموزش سالمت ،مفهوم خطر ،شهروندی ،برابری تمایزیافته و
غیرساده در قوانین برنامههای توسعه مورد توجه قرار گرفته ،میزان اهمیت آن در مقایسه با
مقولههای عدالت در سالمت کمتر است.
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 با نگاهی به درصدهای ستونی مندرج در جدول  6این موضوع آشکار میشود که هرچهبه زمان حال نزدیکتر میشویم ،هم تنوع مقولهها و هم فراوانی آنها بیشتر شده است .البته
در برنامۀ چهارم ،هم سهم موضوعهای بهداشت و سالمت در کل آن برنامه بیشتر از دورههای
ماقبل و مابعد است و هم نسبتها بین ارزشهای مختلف به شکلی متوازنتر توزیع شده است.
 .5بحث و نتیجهگیری

هدف اصلی پژوهش حاضر واکاوی مفهوم جامعیت برنامههای مربوط به سالمت در قوانین برنامۀ
توسعه بوده است .برنامههای توسعه از آن حیث اهمیت دارند که اهداف ،ارزشها و نقشۀ راه
یک کشور را نشان میدهند .براساس نظر فیتزپتریک ( )۱۱ :16۸۱فراگیری و جامعیت
برنامههای سالمت مطابق با «اصل رفاه در مقابل وظایف» به بهبود سیاست اجتماعی خواهد
انجامید.
همانطور که پیش از این اشاره شد ،جامعیت سیاستهای مربوط به سالمت بهمعنای
گستردهشدن دامنۀ شمول آن است .هرچه ابعاد متنوعتری برای سالمت لحاظ شود و هرچه
گسترۀ بیشتری از قشرها و گروههای جامعه زیر چتر پوشش خدمات بهداشتی و درمانی قرار
گیرند ،میزان جامعیت برنامهها بیشتر خواهد بود .جامعیت براساس چهار مؤلفۀ عوامل
زیستمحیطی ،حوزۀ پیشینی ،زمینۀ فرهنگی-اجتماعی و حوزۀ جبرانی که در مدل تحلیلی
منعکس شده است ،به ترتیب زیر بررسی شد:
در جداول  1و  ۰بعد عمومی سالمت ،در جدول  6حوزۀ جبرانی درمان و گسترش مراکز
بهداشتی و درمانی و حوزۀ سالمتی و ارتقای بهداشت با زیرمؤلفههایی همچون آگاهسازی،
برنامهریزی و آموزش تحلیل شد .در جدول  6مقولۀ خطر زیستمحیطی و سیاست اجتماعی
سبز با اشاره به عواملی مانند سالمسازی محیط و تأمین آب و هوای سالم و غذای سالم و
زمینههای فرهنگی و اجتماعی با زیرمؤلفههایی همچون شهروندی و سالمت ،برابری ،تبعیض
مثبت ،مساوات و اولویتگرایی ،برابری تمایزیافته تحلیل شد.
نتایج بررسیها نشان داد که درمجموع ،در همۀ برنامههای توسعه ،بعد سالمت جسمی از
اهمیت بیشتری برخوردار است و بعد از آن سالمت عمومی نسبت به دیگر ابعاد بیشتر مورد
توجه بوده است .اما بهتدریج بر میزان تأکید بر عناصر دیگر نیز افزوده شده است .اما سطح
کاملی از جامعیت هنوز محقق نشده است .از بین برنامههای مختلف توسعه ،قانون برنامۀ چهارم
از جامعیت بیشتری برخوردار بوده است.
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بنابر تحلیل واعظ مهدوی و واعظ مهدوی ( )66۰-661 :16۳۴نخستینبار ،قانون برنامۀ
چهارم توسعه به شاخصهای عدالت در سالمت توجهی جامع و همهجانبه کرد؛ زیرا در اسناد
ملی توسعۀ استانها کاهش نابرابری بین مناطق کشور و تحق اصل توازن منطقهای مدنظر قرار
گرفت و توزیع استانی شاخصهای برونداد سالمت را بهعنوان معیار عدالت منطقهای در
سالمت به شیوهای کمی هدفگذاری کرد .در این دوره ،معیار عدالت در سالمت هم از طریق
میانگین ملی شاخصهای مرتبط و هم با درنظرگرفتن توزیع استانی شاخصها هدفگذاری شد.
متأسفانه با وجود شعار عدالتمحوری ،دولتی که موظف به اجرای برنامۀ چهارم شده بود ،از
تحققبخشیدن به این هدف منحرف شد.
نگاهی به یافتهها گویای این است که در بخش سالمت برنامههای توسعه ،حداقل در سه
برنامۀ نخست ،جامعیتی در سیاستهای سالمت مشاهده نمیشود ،بلکه صرفاً یک یا دو هدف
خاص مدنظر قرار گرفته است .این وضعیت در برنامۀ چهارم به بعد ،قدری تعدیل شده و
موضوعات سالمت در برنامههای توسعه تا حدی تحتتأثیر الگوهای جهانی بهداشت و ارتقای
سالمت در چارچوب مؤلفههای عدالتمحوری بوده است.
اما در قانون پنجم و ششم همین حد از جامعیت نسبی هم از بین رفته است .به این ترتیب که
گاهی مقولۀ درمان و گاهی نیز مقولۀ بهداشت و ارتقای سالمت اهمیت بیشتری پیدا کرده است .با
اینکه اجرای عدالت اجتماعی از اهداف اصلی در سیاستهای سالمت است ،دیدگاه سیستمی
بهمعنای جامع خود بهصورت توأمان در اسنادِ 1مورد بررسی تحقق نیافته و سیاستهای مربوطه
بیشتر صبغۀ «درمانمحور» پیدا کرده است .لذا ،در این شرایط ،تأثیر نبود سیاستگذاری هماهنگ و
جامع نمایان میشود .سینگ و همکاران ( )۰۵1۵بر این باورند که در کشورهای کمترتوسعهیافته
برنامههای مبتنی بر درمان بر برنامههای ارتقای سالمتی تفوق دارد.
دیگر نتایج پژوهش نشان داد که در رابطه با مؤلفههای سیاستگذاری سالمت در چارچوب
هر قانون ،برنامهای متفاوت از بقیه تدوین شده و حتی درون هر قانون برنامه نیز به مؤلفههای
تاحدیمتفاوت اشاره شده است .گاهی یک بخش از سیاستها تابع ارزشهای نظام بازار و بخش
دیگر تابع ارزشهای مساواتطلبانه است .این آشفتگی باعث شده ارائۀ یک الگوی مشخص و
همافزا در حوزۀ سالمت دشوار شود و قابلیت اجراییشدن همان سیاستها نیز محدود باشد.
به این ترتیب ،با وجود تدوین پیاپی قوانین برنامههای توسعه به دلیل فقدان وجود یک
رویکرد مشخص ،جنبۀ نمایشی قوانین از جنبۀ عملیاتی آن برجستهتر شده است.

 .1استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول) ssojasi@um.ac.ir
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در پارهای از قوانین هم که رویکرد مشخصی دنبال شده ،به دلیل ناهماهنگی آن قانون با
سایر قوانین و مواضع سیاسی-فرهنگی دولتهای مجری ،در عمل چندان پایدار و موفق
نبودهاند .اما در جهان ،الگوی غالب ،دولت سرمایهگذار اجتماعی است که براساس نظریۀ «راه
سوم» آنتونی گیدنز ،یک دولت رفاه اصالحشده است که برای تحقق رفاه کوشش میکند؛
دولتی که رسالت اصلیاش ،سرمایهگذاری در سرمایۀ انسانی و نَه ارائۀ مستقیم کمک اقتصادی
است .دولت سرمایهگذار اجتماعی دولتی است که بهتنهایی هزینههای رفاهی را تأمین نمیکند،
بلکه همراه با سازمانهای دیگر ،ازجمله بخش خصوصی ،به تولید و توزیع این هزینهها
میپردازد (غفاری و حبیبپور گتابی)1۳۳ :16۳6 ،
درنتیجه ،همانطور که شریفیان ثانی ( )16۳۱هم بر ضرورت گفتمانسازی در حوزۀ
سیاست اجتماعی تأکید دارد ،سیاستگذاریها نیاز به استمرار در برنامههای بعدی دارند ،در
غیر این صورت ساختارهای ناهماهنگ و موازی مانع برنامهریزی مؤثر و مطلوب میشوند.
عالوهبراین ،خصلت عدم تجانس در برنامههای بهداشت و درمان و ضعف جامعیت آن در
قوانین توسعۀ کشور را باید در منظری کلیتر تحلیل کرد .ازجمله آنکه برخی از موضوعات
سالمت فاقد متولی مشخص هستند؛ زیرا با تغییر دولتها نوع پنداشت از مفاد برنامه و
سازوکارهای اجرایی متناظر با آن تغییر پیدا میکند و این وضعیت ،درمجموع اثربخشی نتایج
برنامه را تحتتأثیر قرار میدهد .ازآنجاکه ذینفعان کلیدی در تدوین سیاستهای بخش
سالمت مشارکت ضعیفی دارند ،ممکن است این امر مانع از اجرای موفقیتآمیز طرحهای
مربوطه باشد.
هریس ( )1۱۱ :16۳۸به عامل دیگری اشاره میکند .وی معتقد است رقابت جناحی در
جمهوری اسالمی ایران بستری برای طرح مطالبات اجتماعی از پایین و گنجاندن آن و بهتبع
آن ،فشار همگانی برای اتخاذ سیاستهای رفاه اجتماعی فراهم آورده است .اما ساختارهای
قدرت دوگانه و موازیکاریهای آمیخته با سوءظن مانع تحقق کامل سیاستهای رفاهی شده
است .او (همان )6۴6 :همچنین بر این باور است که یکی از مشکالتی ایران برای بسط نظام
رفاه این است که بهعنوان یک کشور با درآمد متوسط ،برای حذف فقر مطلق انگیزۀ سیاسی
بسیار دارد و منابع مختلف را نیز به میدان آورده است .اما کمابیش به این دلیل که بخش
غیررسمی کشور ،بزرگ بوده و سازماندهی و نظارت بر آن سخت و پیچیده است ،کاستن از
نابرابری اجتماعی دشوار است.
شریفزادگان ( )۰16-۰1۰ :16۳۴معتقد است رفاه اجتماعی ایران در قالب برنامههای
آموزشی ،تولید سالمت و امور زیربنایی نتوانسته تعادل منطقهای را در سرزمین ایجاد کند.
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خوشهبندی درجۀ توسعهیافتگی استانهای ایران از سال  163۱تا  16۳۵نشاندهندۀ عدم
تعادل منطقهای شدید در ایران است .وی دلیل این امر را نداشتن گفتمان مستقل روشنفکری
رفاه میداند .گفتمانی که زمینههای الزم را برای پیشبرد و اصالح برابری و رفاه اجتماعی به
عهده داشته و بتواند ابعاد مسائل رفاهی خاص کشور در سطح ملی و منطقهای را از طریق
رسانهها و کنفرانسهای علمی مطرح کند .در فقدان چنین گفتمانی ،افکار افراطی به میدان
میآیند؛ افکاری که با شرایط ایران انطباق نداشته و نمیتوانند وفاق عمومی در رفاه اجتماعی
ایجاد کنند.
سجادی و همکاران ( )61 :16۳۴نیز موفقیت در اجرای سیاستهای نظام سالمت و تحقق
عدالت اجتماعی را منوط به داشتن برنامههای متکی بر دادهها و برآوردهای منطقی و
واقعبینانه ،حرکت به سوی برنامههای مختلط (دستوری-ارشادی) و انجام اصالحات اساسی
ساختاری در برنامهریزیهای اجتماعی و اقتصادی میدانند.
بر این فهرست میتوان عوامل دیگری مانند ضعف هماهنگیهای درونبخشی و میانبخشی
را افزود که بهطورکلی مانع تحقق برنامههای توسعه شده و بهطور خاص ضریب عملیشدن
اهداف بخش سالمت و بهداشت را کاهش داده است .در این راستا ،مسعودی اصل و همکاران
( )1۰6 :16۸۳به این واقعیت تأکید دارند که جدابودن مدیریت نظام بهداشت و درمان و
مدیریت نظام بیمۀ درمان و خدمات توانبخشی و حمایتی در دو وزارتخانه ،موجب نبود انسجام
و ناهماهنگی در مدیریت نظام رفاه و تأمین اجتماعی میشود ،درحالیکه بخشهای سالمت و
خدمات بیمهای و رفاه بهعنوان زنجیرهای از فعالیتهای بههمپیوسته قلمداد میشوند که دقیقاً
در ارتباط با اولویتهای برنامهای به دنبال هم مطرح میشوند .ازاینرو ،ادغام وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی میتواند درجۀ جامعیت برنامهها را
افزایش دهد و از درجۀ تداخل وظایف و دوبارهکاریها بکاهد.
در خاتمه باید گفت این مطالعه مانند هر اثر پژوهشی دیگر با محدودیتهای خاص خود
مواجه بوده است .شاید اگر فرصتی برای گفتوگو با کارشناسان خبرۀ سیاستگذاری ،مدیریت و
برنامهریزی در حوزۀ بهداشت و درمان فراهم میشد و از آنان دربارۀ بخش سالمت برنامههای
توسعه نظرخواهی میشد ،تحلیل و تفسیرهای انجامشده از غنای بیشتری برخوردار میشد.
بهویژه اگر رابطۀ طرح تحول سالمت با محتوای قوانین توسعه بررسی میشد ،نتایج جامعتر و
دقیقتری به دست میآمد .بههرحال ،بهمنظور یک استنتاج دقیقتر از قوانین مربوط به بخش
سالمت در قوانین برنامۀ توسعه الزم است دستاوردهای عینی آنها در هر دوره مشخص شود تا
به این ترتیب بتوان به شیوهای عینی ،قابلیتهای برنامۀ سالمت را ارزیابی کرد.
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