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Abstract:
Background and aim: According to reports of the international
institutions on corruption assessment such as the United Nations, the World
Bank, and Transparency International, all countries around the world, more
or less, suffer from the phenomenon of corruption. According to various
annually published reports by international organizations, different sectors of
a society including industry, commerce, culture, government, education,
health, etc. could be involved in the phenomenon of corruption. Although
the level of corruption is different by sector and country, some of special
reports determine healthcare system currently involved and potentially
vulnerable to corruption. The healthcare system of the Islamic Republic of
Iran has not been immune from this problem as well. So corruption
bottleneck needs to be studied deeply and removed. The goal of study is to
define a comprehensive and meaningful model for assessing the corruption
in Iran’s Health care system.
Method: This study is performed in two parts as a mixed research
method (qualitative and quantitative). Accordingly, in the first part, using
Sandelowski and Barroso qualitative meta-synthesis research methods, and
in the second part, using the survey method and by utilizing from content
validity evaluation (CVR and CVI), explanation of the corruption
measurement model was performed. Then for applicability and model
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evaluation, 110 questionnaires were distributed among staffs (employees and
managers) of the Healthcare system who are selected via stratified sampling.
Then the analysis was performed using the exploratory factor analysis of the
structural equations modeling.
Finding: 6 dimensions were identified as main dimension of assessing
model with especial indexes from document review and field studies. These
dimensions are included Financial Corruption, relation and cooperation
Corruption, Procedures and document corruption, misuse of position and
poor quality of human resource education, controlling organs and
department, organization and working culture etc.
Conclusion: Finally, the research model obtained based on impacts of
both independent and dependent variables, showed a significant positive
correlation between components of each variables.
Keywords
Corruption, General Policy of Administrative System, Healthcare System
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چکیذه
سهینه و هذفّ :وِ وطَسّای دًیا تش اساس گضاسش هشاخغ ٍ ًْادّای تیيالوللی سٌدصوٌٌذُ
فساد ًظیش ساصهاى هلل ،تاًه خْاًی ٍ ساصهاى ضفافیت تیيالولل ون ٍ تیص تا پذیذُ فساد دست تِ
گشیثاى ّستٌذ ٍ ّیچ وطَسی سا ًویتَاى یافت وِ داسای ًسثتی اص فساد دس خَد ًثاضذ .تش اساس
گضاسشّای هتٌَػی وِ ساالًِ ٍ یا چٌذ سال یهتاس تَسظ ساصهاىّای تیيالوللی هٌتطش هیضَد،
تخصّای هختلف یه خاهؼِ اػن اص غٌؼت ،تداست ،فشٌّگ ،حىَهت ،آهَصش ،تْذاضت ٍ ...هیتَاًٌذ تا
پذیذُ فساد دست تِ گشتیاى تاضٌذّ ،شچٌذ وِ هیضاى فساد سایح دس ّش تخص ٍ ّش وطَس هتفاٍت است،
اها اختػاظیافتي گضاسشّای خاظ تِ تخص تْذاضت ٍ دسهاى تیاًگش ایي اهش تَدُ است وِ هسألِ فساد
دس ًظام سالهت تواهی وطَسّای دًیا ،تِ ػٌَاى هطىل هَخَد اهشی خاسی استً .ظام سالهت
خوَْسی اسالهی ایشاى ًیض اص ایي هطىل هثشا ًثَدُ است ،تایذ هَسد تَخِ ٍ تأهل لشاس گیشد ٍ تا هغالؼِ
دلیك ٍ هٌسدن ،هسائل فساد دسًظام سالهت وطَس ضٌاسایی ٍ ساُ حلی دسخَس تشای آى یافتِ ضَد .دس

 .1داًطدَی دوتشی هذیشیت خذهات تْذاضتی ٍ دسهاًی ،داًطگاُ آصاد اسالهیٍ ،احذ ػلَم ٍ تحمیمات،
تْشاى ،ایشاى.
 .2داًطیاس ،گشٍُ هذیشیت خذهات تْذاضتی ٍ دسهاًی ،داًطگاُ آصاد اسالهیٍ ،احذ ػلَم ٍ تحمیمات،
تْشاى ،ایشاىًَ( .یسٌذُ هسؤٍل)

Email: nasiripour@srbiau.ac.ir

 .3داًطیاس ،دوتشی هذیشیت خذهات تْذاضتی ٍ دسهاًی ،هشوض پژٍّص ّای هدلس ضَسای اسالهی،
تْشاى ،ایشاى.
 .4استادیاس ،ػضَ ّیأتػلوی تاصًطتِ داًطگاُ تْشاى ،تْشاى ،ایشاى.
نوع هقاله :پژٍّطی
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است.
روش :پژٍّص حاضش دس دٍ تخص ٍ تِ غَست پژٍّص تشویثی (ویفی ـ ووی) اًدام ضذُ است .تش
ایي اساس دس تخص اٍل اص سٍش پژٍّص ویفی فشاتشویة سٌذلَسىی ٍ تاسٍسَ ٍ دس تخص دٍم تا
استفادُ اص سٍش پیوایص ًیض تا تْشُگیشی اص اسصیاتی سٍایی هحتَا ( ،)CVR - CVIتثییي هذل سٌدص
فساد هیسش گشدیذ .دس اداهِ تِ هٌظَس واستشدیًوَدى ٍ اسصیاتی هذل ،تؼذاد  110پشسطٌاهِ تیي
واسوٌاى (واسهٌذاى ٍ هذیشاى) ًظام تْذاضت ٍ دسهاى تِ غَست ًوًَِگیشی عثمِای اًتخاب گشدیذُ
تَدًذ ،تَصیغ ٍ تا استفادُ اص سٍش تحلیل ػاهلی اوتطافی هذلساصی هؼادالت ساختاسی تدضیِ ٍ تحلیل
اًدام گشفت.
یافتهها :فساد اداسی دس ًظام تْذاضت ٍ دسهاى تا تَخِ تِ هغالؼات هیذاًی ٍ اسٌادی غَست گشفتِ،
داسای اتؼاد ضصگاًِ اص خولِ ،هالی ،استثاعی ـ تؼاهلی ،سَء استفادُ ٍ تشتیت ًیشٍی اًساًی ،دستگاُ
ًظاستی ،اسٌاد ٍ سَاتك ٍ فشٌّگ واس ضٌاختِ ضذ وِ ّش وذام داسای ضاخعّای خاظ اًذاصُگیشی
ّستٌذ.
بحث و نتیجهگیزی :هذل تحمیك وِ تش اساس تأثیشات هتغیشّای تحمیك اػن اص هتغیش هستمل،
ٍاتستِ حاغل گشدیذً ،طاى داد تیي هؤلفِّای ّش یه اص هتغیشّا استثاط هثثت ٍ هؼٌیداسی ٍخَد داسد.

واژگاى کلیذی
فساد ،سیاستّای ولی ًظام اداسیً ،ظام تْذاضت ٍ دسهاى
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اگش سضَُ سا وِ یىی اص اًَاع وٌصّای فسادگًَِ است ،هَسد تَخِ لشاس دّین ،ساالًِ چیضی
حذٍد  2الی  5دسغذ اص ول تَلیذ خْاى تِ غَست سضَُ سد ٍ تذل هیضَد (ّ .)1وچٌیي
تخویي هحافظِواساًِای اص پیوایص سٌدِ خْاًی فساد دس سال ً 2009طاى هیدّذ افشادی
وِ سضَُ پشداخت وشدُ تَدًذ  %7اص دسآهذ سالیاًِ خَد سا تِ آى اختػاظ دادُاًذ .تِ ایي
تشتیة اثشات ٍلَع وٌص فساد ٍ ػذم ٍخَد سالهت دس ساصهاىّا هیتَاًذ تسیاس گستشدُتش اص
تاضذ ،احتوال افضایص پیاهذّای ًاضی اص فساد ساصهاى ،دس خاهؼِ ًیض گستشدُتش ٍ تیطتش خَاّذ
ضذ ( .)2تش اساس هغالؼات غَستگشفتِ دس خْاى سالیاًِ چیضی تیص اص  300هیلیاسد دالس دس
تخص تْذاضت ٍ دسهاى خشج هیضَد وِ تِ عَس هیاًگیي  %10آى دس تشاوٌصّای فسادآهیض
حیف ٍ هیل هیگشدد ( .)3-4هغالؼات ًطاى دادُ است وِ سغَح تاالی فساد ػویماً پیاهذّای
هٌفی تش سٍی تْذاضت خاهؼِ ٍ سالهت آى داسد ( .)5تِ ػٌَاى ًوًَِ دس تحمیمی وِ دس سال
 2015دس هیاى وطَسّایی وِ اص سال  2013دسگیش ضیَع تیواسی اتَال تَدًذً ،طاى داد وِ
فساد دس آفشیمای غشتی تا تضؼیف ًْادّای تْذاضت ػوَهی ٍ تَصیغ ًاهٌاسة ٍ هؤثش ووهّای
تیيالوللی دس ضیَع تیطتش ٍ سشیغتش ایي تیواسی تأثیش هثثت داضتِ است (ّ .)6وچٌیي تشٍص
فساد دس سیستن تْذاضت ٍ دسهاى تش هیضاى سضایتوٌذی خذهتگیشًذگاى اص ایي سیستن ًیض
تأثیش تِ سضایی تش خا هیگزاسد ،تِ گًَِای وِ ّش چِ هیضاى فساد دس ایي سیستن افضایص یاتذ،
تِ ّواى ًسثت ًیض سضایتوٌذی خذهتگیشًذگاى تِ ضذت واّص هیتایذ (.)7
اػذاد ٍ آهاس تاال ّوگی تش ٍخَد یه هسألِ هْن ٍ غیش لاتل اًىاس دس ساصهاىّا ٍ ًظام
سالهت داللت داسد وِ تاػث هیضَد تَدخِ ٍ هخاسج غشفضذُ دس ایي تخص ،تِ دسستی ٍ دس
هحل ّذف ّضیٌِ ًطَد .ایي هَضَع هیتَاًذ آثاس سَء خَد سا تش سٍی ًظام سالهت ٍ ریًفؼاى
دس ایي ًظام (خاًَاس یا هػشفوٌٌذگاى ،تأهیيوٌٌذگاى ،اسائِوٌٌذگاى ،خشیذاساى ٍ )...تش خای
گزاضتِ ٍ آثاس تثؼی سَئی ًیض تِ ّوشاُ داضتِ تاضذ.
ّوِ وطَسّای دًیا تش اساس گضاسش هشاخغ ٍ ًْادّای تیيالوللی سٌدصوٌٌذُ فساد ًظیش
ساصهاى هلل ( ،)UN: The United Stateتاًه خْاًی ( ٍ )8( )WB: World Bankساصهاى
ضفافیت تیيالولل ( )9-10( )TI: Transparency Internationalون ٍ تیص تا پذیذُ فساد
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ًثاضذ .تش اساس گضاسشّای هتٌَػی وِ سالیاًِ ٍ یا چٌذ سال یهتاس تَسظ ساصهاىّای
تیيالوللی هٌتطش هیضَد ،تخصّای هختلف یه خاهؼِ اػن اص غٌؼت ،تداست ،فشٌّگ،
حىَهت ،آهَصش ،تْذاضت ٍ ...هیتَاًٌذ تا پذیذُ فساد دست تِ گشیثاى تاضٌذّ ،شچٌذ وِ
هیضاى فساد سایح دس ّش تخص ٍ ّش وطَس هتفاٍت است ،اها اختػاظیافتي گضاسشّای خاظ
تِ تخص تْذاضت ٍ دسهاى تیاًگش ایي اهش تَدُ است وِ هسألِ فساد دس ًظام سالهت تواهی
وطَسّای دًیا ،اهشی خاسی ٍ هطىل هَخَد است ٍ دس ایي ًظام سالهت وطَس ها ًیض اص ایي
هطىل هثشا ًثَدُ است .دس ًتیدِ فساد دس ًظام سالهت وطَس تایذ هَسد تَخِ لشاس گیشد ٍ تا
هغالؼِ دلیك ،ضٌاسایی ٍ ساُ حلی دسخَس تشای آى یافتِ ضَد.
مدل سنجش فساد نظام بهداشت و درمان ایران

تش اساس پژٍّصّایی وِ تاوٌَى دس ایي صهیٌِ غَست گشفتِ استً ،ظام سالهت تِ دالیلی
دس تشاتش تشٍص فساد آسیةپزیشی تیطتشی داسًذ .تشخی اص ایي دالیل ػثاستٌذ اص:
ـ ػذم اعویٌاى ٍ اتْاهی وِ تشای تماضا دس ایي ًظام ٍخَد داسد (هطخع ًیست چِ وسی
هشیض خَاّذ ضذ ،چِ صهاًی هشیض خَاّذ ضذ ٍ تشای دسهاى تِ چِ ًیاص خَاّذ داضت)؛
ـ عیف ٍسیؼی اص فؼاالى وِ دس ایي حَصُ حضَس داسًذ اص لاًًَگزاساى گشفتِ تا پشداختوٌٌذگاى،
تأهیيوٌٌذگاى ،هػشفوٌٌذگاى ٍ تَصیغوٌٌذگاى وِ دس هسیشّای پیچیذُای تِ یىذیگش پیًَذ
هیخَسًذ؛
ـ ٍخَد ػذم تماسى اعالػاتی هیاى فؼاالى هتفاٍت ایي حَصُ وِ تطخیع ٍ وٌتشل آىّا سا
سختتش هیوٌذ (.)11
1ـ ادبیات تجزبی
تاوٌَى دس دًیا ٍ داخل وطَس پژٍّصّای تسیاسی دس صهیٌِ فساد تِ غَست والى ٍ یا فساد
دس تخصّای خاغی اص خاهؼِ تا هؤلفِّا ٍ هتغیشّای گًَاگَى اًدام ضذُ است ،اها تؼذاد
پژٍّصّایی وِ دس حَصُ ًظام سالهت وطَس ٍ فساد هَخَد دس ایي تخص اًدام ضذُ تاضذ،
تسیاس اًذن تَدُ ٍ دس غَست تشسسی ًیض تٌْا یه یا دٍ هؤلفِ فساد ًظیش سضَُ ٍ یا پاستیتاصی
دس یه تخص خاظ ،هاًٌذ تیواسستاىّا ٍ یا حَصُ آهَصش هَسد تشسسی لشاس گشفتِ است .تِ
ٍالغ هیتَاى گفت وِ هْنتشیي ػاهل توایض پژٍّص پیص سٍ تا پژٍّصّای پیص اص خَد دس
ایي است وِ ایي پژٍّص ًسثت تِ ساخت اتضاسی وِ تِ سٌدص فساد دس ًظام سالهت ٍ ًِ دس
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هیسٍد تا ساخت چٌیي هذلی ساُ تشای سٌدیذى دلیك هیضاى ٍ ًَع فساد دس ولیت ًظام سالهت
وطَس فشاّن آهذُ ٍ ایي اخاصُ سا تِ سیاستگزاساى ٍ هذیشاى ًظام سالهت وطَس دّذ وِ هیضاى
اثشگزاسی الذاهات پیطگیشاًِ ٍ هماتلِای خَد سا تا استفادُ اص ایي هذل تسٌدٌذ.
فساد ( )Corruptionاهشی است وِ تا تِ اهشٍص دس اهَس حمَلی ٍ اختواػی ،تسیاس هَسد
تَخِ تَدُ است ،اها تِ عَس سٌتی ٍ ػوَهی دس ایشاى ٍ سایش وطَسّای دًیا فساد هتشادف تا
سضَُ است ٍ ضایذ تتَاى گفت وِ سضَُ تٌْا یىی اص اتؼاد ٍ هػادیك تسیاس آضٌا تشای فساد
است .دادى ٍ دسیافت سضَُ ،دصدی ،اختالس ،سَء استفادُ اص اهَال ،دادى ٍ دسیافت صیشهیضی،
پاستیتاصی ،داللیگشی ،تثؼیض دس اػوال لاًَى ،غیثت اص واس ،تشتیت ٍ استفادُ اص ًیشٍی اًساًی
تیغالحیت یا ون غالحیت ،سَء استفادُ اص همام ٍ هَلؼیت ،فساد دس تشگضاسی هٌالػات،
دستگاُ ًظاستی ضؼیف ٍ ًاواسآهذ ،سسیذگی تثؼیضآهیض تِ تخلفات پضضىی ،هؤلفِّایی ّستٌذ
وِ تش اساس تحمیمات ٍ پژٍّصّای پیطیي ٍ تشسسی اسٌاد هَخَد ضٌاسایی ضذُاًذ.
آگثٌَسوَ دس سال  ،)12( 2012فساد دس ًظام تْذاضت ٍ دسهاى غٌا سا هَسد تشسسی لشاس داد،
تش اساس تحمیمات ٍی ًظام سالهت غٌا اص فساد سًح هیتشد ،فساد اًَاع داسد ،هاًٌذ سساًذى دیش
خذهات تِ تیواساى تَسظ پضضىاى ،فاسذتشیي واسوٌاى دس ًظام تْذاضت غٌا داسٍساصّا تطخیع
دادُ ضذًذً ،ثَد اهىاًات الصم دس اسائِ خذهات یىی اص ػلتّای فساد دس غٌا ضٌاختِ ضذ.
ٍیي ًیض تا پژٍّطی وِ دس سال  )4( 2006تا ًظشسٌدی دس هَسد پشداختّای غیش سسوی
دس ًظام تْذاضت ٍ دسهاى وطَس آلثاًی ًطاى داد ،هیاى لػذ تِ پشداخت غیش سسوی ٍ پشداخت
سسوی ساتغِ ٍخَد داسد ،اها هیاى اػتماد تِ اسصشّای اخاللی ٍ پشداخت غیش سسوی ساتغِ
ٍخَد ًذاسد.
دس همالِای دیگش فاعوِ وَوثی ( )13تا استفادُ اص هَضَع ًظام اسصیاتی ػولىشد ٍ سضایت
ریًفؼاى ،تِ تشسسی استمای سالهت اداسی دس ًظام تْذاضت ٍ دسهاى پشداختِ استّ ،شچٌذ ایي
پژٍّص چیضی فشاتش اص تشسسی اسٌاد ٍ همشسات تاالدستی ًشفتِ است ،اها تػَیشی اص الضاهات
لاًًَی هَخَد دس وطَس تِ هٌظَس افضایص سالهت اداسی دس ًظام اداسی ٍصاست تْذاضت ٍ دسهاى
وطَس اسائِ دادُ است.
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تَخِ تَدُاًذ اص آى خولِ هیتَاى تِ هغالؼات تِ پژٍّصّای ّاتشت ٍ ّوىاسًص وِ دس تالش
تشای عشاحی هذل سالهت هحلی دس ضْشّای سیذًی ،آًتشٍجٌّ ،گوٌگ ٍ ...داضتِ ٍ الضاهات
دستیافتي تِ سیستن اداسُ هحلی تِ دٍس اص فساد سا پیطٌْاد هیدّذ ( ،)14هغالؼات عَالًی
هذت وویتِ ضذ فساد وشُ خٌَتی وِ هٌدش تِ عشاحی هذل هلی سٌدص سالهت دس وطَس تا
دٍ تؼذ فساد داخلی ٍ خاسخی (ّ ،)15وچٌیي هغالؼات داخلی تسیاسی اص خولِ تؼذاد دُّا
پایاىًاهِ ٍ پژٍّصّایی اضاسُ وشدُ وِ سؼی دس ضٌاخت هؤلفِّای حمَلی ،اداسی ٍ هذیشیتی
دس تشٍص فساد اداسی داضتِاًذ اضاسُ وشد.
مدل سنجش فساد نظام بهداشت و درمان ایران

روش
ایي تحمیك تش اساس ّذف ،تٌیادی ٍ اص آًدا وِ دس ایي تحمیك دادُّا تذٍى دستىاسی
گشدآٍسی ضذُاًذ ،دس صهشُ تحمیمات تَغیفی (غیش آصهایطی) ضوشدُ هیضَد.
هتیغشّای هستمل هَسد هغالؼِ دس ایي پژٍّص ،ضاهل دادى ٍ دسیافت سضَُ ،دصدی،
اختالس ،سَء استفادُ اص اهَال ،دادى ٍ دسیافت صیشهیضی ،پاستیتاصی ،داللیگشی ،تثؼیض دس
اػوال لاًَى ،غیثت اص واس ،تشتیت ٍ استفادُ اص ًیشٍی اًساًی تیغالحیت یا ونغالحیت ،سَء
استفادُ اص همام ٍ هَلؼیت ،فساد دس تشگضاسی هٌالػات ،دستگاُ ًظاستی ضؼیف ٍ ًاواسآهذ،
سسیذگی تثؼیضآهیض تِ تخلفات پضضىی ٍ سد هتغیش ٍاتستِ ،فساد دس ًظام تْذاضت ٍ دسهاى
خوَْسی اسالهی ایشاى است.
تا تَخِ تِ ّذف ٍ سٍش پژٍّص هَسد ًظش دس ایي تحمیك تِ هٌظَس عشاحی ٍ سٌدص
سٍایی هذل اص هیاى واسوٌاى ٍصاست تْذاضت تِ تؼذاد ( 110تِ اصای ّش هتغیش ً 5وًَِ) ًفش
ًوًَِ تػادفی اًتخاب ٍ هَسد پشسص لشاس گشفتٌذ ،الثتِ پیص اص ایي هشحلِ اتتذا تا استفادُ اص
سٍش ًوًَِگیشی گلَلِ تشفی ٍ تا سسیذى تِ اضثاع ًظشی ،تِ هٌظَس تأییذ هتغیشّای ضٌاسایی
ضذُ دس هیاى ً 30فش اص خثشگاى ًظام تْذاضت ٍ دسهاى اًتخاب ٍ ًظش ایطاى دس هَسد هتغیشّای
ضٌاساییضذُ دسیافت ضذ ٍ عی تحلیلّای غَستگشفتِ دس ًْایت  22هتغیش ًْایی ضذًذ.
تِ هٌظَس تشای اسصیاتی سٍایی سٍش فشاتشویة اص اتضاس اسصیاتی حیاتی گلیي ٍ تشای سٌدص
پایایی آى اص سٍش پایایی اسصیابّا استفادُ گشدیذ .تِ هٌظَس اسائِ هذل ٍ سٍایی آى ًیض دس تحلیل
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هیذاًی ٍ ّوچٌیي اص استشاتژی تحلیل هحتَای ویفی استفادُ ضذُ است.
دس ساستای پاسخگَیی هٌاسة تِ سؤالّا دس ایي تحمیك اص سٍش فشاتشویة دس دٍ تخص،
تخص اٍل هشتَط تِ وطف ٍ اسائِ هذل تَهیضذُ سٌدص فساد (هشحلِ اوتطاف هذل) ،تخص
دٍم دس استثاط تا آصهَى هذل دس ستاد ٍصاست تْذاضت است وِ تا استفادُ اص سٍش تحلیل ػاهلی
اوتطافی ٍ تا ًشمافضاس  SPSSغَست پزیشفت (هشحلِ واستشدیوشدى هذل) تْشُ گشفتِ ضذُ

یافتهها
تش اساس آصهَى اًدامضذُ تش سٍی هتغیشّا تِ هٌظَس وطف هذل سٌدص هٌاسة ،همذاس
آهاسُ  ،)0/559( KMOدادُّا تِ هٌظَس اًدام تحلیل ػاهلی هٌاسة ّستٌذّ .وچٌیي ًتایح
آصهَى وشٍیت تاستلت ًیض هؼٌیداس است ( 1354/78تا  ،)000/0 sigتِ ایي هؼٌی وِ هیاى
هتغیشّا ّنتستگی هؼٌیداس ٍخَد داسد.
ّواىگًَِ وِ دس خذٍل  1هطاّذُ هیضَد ،تیطتش هیضاى اضتشانّا تاالتش اص  %50است ٍ
تیاًگش تَاًایی ػاهلّای تؼییيضذُ دس تثیٌی ٍاسیاًس هتغیشّای هَسد هغالؼِ است.
همذیش ٍیژُ ،داسای اّویت اوتطافی ػاهلّا دس استثاط تا هتغیشّای سا ًطاى هیدّذ .پاییي
تَدى ایي همذاس تشای یه ػاهل تِ هؼٌی ًمص اًذن دس تثییي ٍاسیاًس هتغیش است .تش اساس
چشخص ػاهلّای تِ دستآهذُ تا سٍش ٍاسهىس ػَاهل اٍل تا ّطتن تِ تشتیة تا ،16/18
 ٍ 69/10 ،62/66 ،55/74 ،48/64 ،41/44 ،29/44دس هدوَع  75/01دسغذ اص ٍاسیاًس سا
دستش داسًذ.
دس خذٍل  2سْن هتغیشّا دس ػاهلّا لثل اص چشخص ًطاى هیدّذ وِ تیاًگش تَاًایی
ػاهلّای تؼییيضذُ دس تثییي ٍاسیاًس هتغیشّا ٍ ّوچٌیي تشای تشسسی تٌاسة هتغیشّا تشای
تحلیل ػاهلی استفادُ هیضَد.
خذٍل  3سْن هتغیشّا سا دس ػاهلّا تؼذ اص چشخص ًطاى هیدّذّ .ش هتغیش دس ػاهلی لشاس
هیگیشد وِ تا آى ػاهل ّنتستگی تاالی هؼٌیداس داضتِ تاضذ.
خذٍل ً 4طاىدٌّذُ ضشایة ّنتستگی تیي ػَاهل سا لثل ٍ تؼذ اص چشخص ًطاى هیدّذ.
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تْذاضت ٍ دسهاى تِ ضشح خذٍل  5لاتل تیاى است.
بحث
تا تَخِ تِ هذلی وِ تِ دست آهذُ است ،فشضیِ اغلی ایي پژٍّص وِ هذلی تَهی تشای
سٌدس فساد ٍخَد داسد ،سد ًطذ ،اها ّواىگًَِ دس تخص هشٍسی تش هغالؼات پیطي ًیض تِ عَس
خالغِ اضاسُ ضذُ تَد ،تسیاسی اص هغالؼاتی وِ هذلی تشای سٌدص فساد اسائِ دادُاًذّ ،واًٌذ
هغالؼات وویتِ ضذ فساد وشُ خٌَتی سال  ،2010تالش ّاتشت تشای ایداد سیستن اداسُ سالن
هحلی ( 2009م ،).هغالؼات داخلی ًظیش اسائِ هذل سٌدص سالهت اداسی دس ضْشداسی تْشاى
مدل سنجش فساد نظام بهداشت و درمان ایران

اثش ػاتذی خؼفشی ( 1389شّ ...ٍ ).وگی هاًٌذ هذل پیص سٍ تش چٌذتؼذیتَدى پذیذُ فساد
ًتایح یىساًی داسًذ ،اها اتؼاد ایي هذلّا تِ دلیل آًىِ دس صهیٌِ هتفاٍت هثالً ضْشداسی،
حىَهتّای هحلی ٍ ...تسیاسی دس هتغیشّای هشتثظ تا حَصُ تْذاضت ٍ دسهاى هَسد تَخِ لشاس
ًگشفتِ است .دس ٍالغ یىی اص هْنتشیي تفاٍت ًتیدِ تِ دستآهذُ دس ایي است وِ توشوض ایي
هذل تش ًظام تْذاضت ٍ دسهاى است ،اها دس هغالؼات دیگشی وِ تش هَضَع فساد دس ًظام
تْذاضت ٍ دسهاى توشوض داضتٌذّ ،واًٌذ هغالؼات ٍیي ( 2008 ٍ 2006مّ ،).اًذٍلَس (2012
مً ...ٍ ).تایح تِ دستآهذُ تٌْا تش یه یا دٍ هػذاق اغلی فساد ّواًٌذ پشداختّای غیش
سسوی ،صیشهیضی ٍ دصدی اص ووهّای هالی هَسد تَخِ تَدُ است ٍ دس ًْایت دیذ خاهؼی اص
هیضاى فساد ٍ اًَاع فسادّای سایح دس سیستن تْذاضت ٍ دسهاى اسائِ ًویدّذ ،ضوي آًىِ دس
ایي هغالؼات تٌْا تش یه سغح اص ریًفؼاى ّواًٌذ تیواساى یا تأهیيوٌٌذگاى توشوض هیضَد ٍ
پیچیذگی ٍ دسّنتٌیذگی سیستن تْذاضت ٍ دسهاى دس ًظش گشفتِ ًویضَد .تش ایي اساس دس
یه خوغتٌذی ولی هیتَاى گفت وِ هْنتشیي ًمغِ هطتشن ایي پژٍّص تا پژٍّصّای
پیطیي تأویذی است وِ تش چٌذتؼذیتَدى فساد سایح دس ًظام تْذاضت ٍ دسهاى ّواًٌذ سایش
سیستنّا داسد ٍ اص هْنتشیي ًَآٍسیّای ایي پژٍّص ًسة تِ پژٍّصّای پیطیي اسائِ هذلی
خاهغ دس ًظام تْذاضت ٍ دسهاى است وِ تا دس ًظشگشفتي تواهی اتؼاد فساد ٍ ریًفؼاى دسگیش
دس ًظام تْذاضت ٍ دسهاى اسائِ ضذُ است.
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فساد دس ًظام سالهت پذیذُای تهتؼذی ًیست ٍ اص اتؼاد ٍ الیِّای هتفاٍت تطىیل
هیضَد .دس ایي پژٍّص هطخع گشدیذ وِ غشفاً تا داضتي دیذ خاهغ تِ هَضَع فساد هیتَاًذ
اتضاس هٌاسة سٌدص تا دس ًظشگشفتي تواهی اتؼاد ٍ هؤلفِّا ایداد ًوَد .اص ایي سٍ پژٍّطگش تا
تشسسی هذلّای تهتؼذی ٍ چٌذتؼذی هَخَد ،اتؼاد ٍ هؤلفِّای فساد وِ هیتَاًذ دس ًظام
سالهت دسگیش تاضذ ،هذلی تَهی وِ داسای ٍیژگیّای صیش تاضذ ،اسائِ دادُ است:
2ـ سٌدیذى آى تِ غشفِ تاضذ؛
3ـ چٌذتؼذی تاضذ؛
4ـ سغح والى سا دستش گیشد؛
5ـ ریًفؼاى هختلف دس ًظام تْذاضت ٍ دسهاى سا دستش گیشد؛
6ـ لاتلیت سٌدص ادسان ٍ تدشتِ سا داضتِ تاضذ.
دس ًتیدِ هذل عشاحیضذُ تِ ضشح صیش است :تا تَخِ تِ تشسسیّای غَستگشفتِ ٍ ػٌایت
تِ هحذٍدیتی وِ تشای هحمك دس ایي پژٍّص خْت اًتخاب سٍش تحمیك هٌاسة ّذف اغلی
پژٍّص ،یؼٌی عشاحی هذل تَهی ٍخَد داضت ،لزا پیطٌْاد هیگشدد سایش سٍشّای اػتثاسسٌدی
ٍ آهاسی دیگش خْت تشسسی هیضاى سٍایی ٍ پایایی هذل استفادُ ضَد.
هْنتشیي الذام پس اص استخشاج هذل ،عشاحی اتضاس سٌدص لاتل اػتواد ٍ سٍا تِ هٌظَس
ػولیاتیضذى هذل عشاحیضذُ دس ًظام تْذاضت ٍ دسهاى ٍ تِ دستآٍسدى ًوشُ فساد سایح دس
ایي ًظام است.
ّوچٌیي هذل استخشاجضذُ ،اٍلیي تدشتِ عشاحی هذل سٌدص فساد دس ًظام سالهت است
ٍ اص ایي سٍ پیطٌْاد هیگشدد تا تِ واسگیشی ایي هذل ٍ سٌدص آى دس تخصّا ٍ صیشتخصّای
هختلف ًظام سالهت صهیٌِ تْثَد ٍ افضایص تؼوینپزیشی آى فشاّن ضَد.
ایي هذل ًگاّی خاهغ تِ سٌدص فساد دس ًظام سالهت خوَْسی اسالهی ایشاى داضتِ
است ،اها ایي هذل تِ گًَِای عشاحی ضذُ است وِ لاتلیت تَهیضذى تا تَخِ تِ ًیاصّا ،الضاهات
ٍ ضشایظ ّش سیستوی سا داسا است .اص ایي سٍ پیطٌْاد هیضَد خْت آگاّی دلیكتش اص ٍضؼیت
ّش تخص خاظ دس ًظام سالهتّ ،ش خض اص ایي سیستن ایي هذل سا تِ عَس اختػاغی دس هحیظ
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خضئیتش اص هیضاى ٍ ًَع سٍاج فساد دس ًظام هَسد تشسسی تِ دست آٍسدُ تا الذاهات هٌاسةتشی
خْت هثاسصُ ٍ یا پیطگیشی اص فساد دس هحیظ ػولیاتی هٌحػش تِ فشد خَد ایداد ًوایٌذ.
پیطٌْاد هیضَد هذل سٌدص عشاحیضذُ دس سغح ًظام سالهت تَسظ هشاخغ تیعشف اص
خولِ هشاخغ داًطگاّی تا ًوًَِگیشی هٌاسة پیادُساصی ضذُ ٍ تا سٌدص ،هیضاى ٍ ًَع سٍاج
فساد دس ول ًظام سالهت تِ دست آیذ.
پیطٌْاد واستشدی تشای دستاًذسواساى ًظام سالهت وطَس ایي است وِ تش اساس هذل تَهی
ٍ سٌدص آىً ،مطِ ساُ هثاسصُ تا فساد اداسی دس ًظام سالهت عشاحی ٍ استمشاس یاتذ.
دس ًْایت پیطٌْاد هیضَد تش اساس ّش یه اص هتغیشّا ٍ هػادیك فساد ،ػلل ٍ ػَاهل تشٍص
مدل سنجش فساد نظام بهداشت و درمان ایران

ٍ گلَگاُّای فساد ضٌاسایی ٍ ساُواسّای ػولیاتی تشای تْثَد ٍضؼیت دس آى تخص تذٍیي
ضَد.
تشکز و قذردانی
ایي پژٍّص ،تخطی اص پایاىًاهِ دٍسُ دوتشی هذیشیت خذهات تْذاضتی دسهاًی دس داًطگاُ
آصاد ٍاحذ ػلَم ٍ تحمیمات است .اص ایي عشیك اص تواهی هتخػػیي ٍ دستاًذسواساى ًظام
تْذاضت ٍ دسهاى وطَس وِ دس اًدام ایي پژٍّص ًمص داضتِاًذ ،تمذیش ٍ تطىش هیًوایذ.
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تَهی ٍ ضشایظ ٍیژُ خاظ خَد هَسد تْشُتشداسی لشاس دٌّذ ٍ تِ ایي تشتیة تػَیشی دلیكتش ٍ
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 / 739فصلنامه حقوق پزشكی

ػاهلی
سضَُ ٍ صیشهیضی

1/000

0/816

دصدی

1/000

0/789

اختالس

1/000

0/537

سَء استفادُ اص اهَال

1/000

0/798

سَء استفادُ اص هَلَفات

1/000

0/772

پَلطَیی

1/000

0/882

پاستیتاصی

1/000

0/714

داللیگشی

1/000

0/748

تثؼثض دس اخشای لاًَى

1/000

0/847

غیثت اص واس

1/000

0/878

تأخیش حضَس دس هحل واس

1/000

0/343

افطای اسٌاد تیواساى ٍ اسٌاد اداسی

1/000

0/868

هخذٍشوشدى اسٌاد تیواساى ٍ اسٌاد اداسی

1/000

0/772

اخاری

1/000

0/882

خؼل اسٌاد

1/000

0/768

تشیثت ًیشٍی اًساًی ًاضایست

1/000

0/716

سَء استفادُ اص همام هَلؼیت

1/000

0/839

واسپشداصی ،هٌالػِ ٍ هضایذُ ٍ خشیذ

1/000

0/686

دستگاُ ًظاستی

1/000

0/690

تثؼیض دس سسیذگی تِ تخلفات پضضىی

1/000

0/751

محسن مردعلی ،امیر اشكان نصیریپور ،ایروان مسعودی اصل ،حسن عابدی جعفری

هتغیزها

اولیه

استخزاجشذه
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جذول  :1هیضاى اضتشان اٍلیِ ٍ تؼذ اص استخشاج ػاهلّا تشای هتغیشّای ٍاسد ضذُ دس تحلیل
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 / 741فصلنامه حقوق پزشكی

هفاهین
1

2

3

4

5

6

0/328 0/797

هتغیزها
سضَُ ٍ صیشهیضی

0/343 0/777

0/110 -0/149

0/198 0/656

دصدی

0/221 -0/187

0/569 0/528

-0/272

0/186

0/220 0/244 0/270 0/151 -0/621 0/175
0/105

0/572 -0/668 0/126

اختالس
سَء استفادُ اص اهَال
سَء استفادُ اص هَلَفات
پَلطَیی

مدل سنجش فساد نظام بهداشت و درمان ایران

-0/18 0/302 0/191 0/325 0/271 0/581

پاستیتاصی

-0/150 0/112 0/478

داللیگشی

0/516 -/110

0/724 0/126 0/442

0/178

تثؼثض دس اخشای لاًَى

0/584 -0/396

0/574

غیثت اص واس

0/315

تأخیش حضَس دس هحل واس

0/447

افطای اسٌاد تیواساى ٍ اسٌاد اداسی

-0/547 -0/169 0/606

هخذٍش وشدى اسٌاد تیواساى ٍ

-0/313 -0/686 0/748

اسٌاد اداسی

0/158 0/134 -0/698 0/491

0/143

اخاری

0/143 0/290 -0/280 0/546

-0/410

خؼل اسٌاد

0/286 -0/133 -0/252 0/120 0/498 0/273

تشیثت ًیشٍی اًساًی ًاضایست

0/417

سَء استفادُ اص همام هَلؼیت

-0/365 0/368 0/127 0/164
-0/284 0/639

0/186 0/334

0/271 0/604 -0/145 0/259 0/212 -0/220
0/280 -0/295

0/181 0/621 -0/223

واسپشداصی ،هٌالػِ ٍ هضایذُ ٍ
خشیذ
دستگاُ ًظاستی
تثؼیض دس سسیذگی تِ تخلفات
پضضىی
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جذول  :2هاستیس ػاهلی دٍساىًیافتِ
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 / 747فصلنامه حقوق پزشكی

هفاهین
1

2

3

4

5

6

هتغیزها

0/798

0/293

دصدی

0/552

0/288 -0/141 -0/111 0/267

اختالس

-0/121 0/298

سَء استفادُ اص اهَال

-0/186 0/806
0/671
0/844

-0/378
-0/177

0/752 0/256

سَء استفادُ اص هَلَفات
پَلطَیی
پاستیتاصی

0/171 0/136

-0/201 0/111

0/828

داللیگشی

-0/161 0/603 0/174

0/404

تثؼیض دس اخشای لاًَى

0/142

0/802

غیثت اص واس

0/549
0/146

تأخیش حضَس دس هحل واس
 -0/131 0/885افطای اسٌاد تیواساى ٍ اسٌاد اداسی

-0/185

هخذٍشوشدى اسٌاد تیواساى ٍ اسٌاد

-0/721 -0/206 0/133 0/291 0/300

اداسی

0/168 -0/113 -0/270 0/335 0/783
0/125 -0/604 0/122 0/229 0/110 0/312

اخاری
خؼل اسٌاد

0/681 -0/246 0/247

0/196 0/239

تشیثت ًیشٍی اًساًی ًاضایست

0/709

0/154

سَء استفادُ اص همام هَلؼیت

0/149

 -0/478 0/167واسپشداصی ،هٌالػِ ٍ هضایذُ ٍ خشیذ

0/565 0/672 0/275
0/760 -0/306
-0/177 -0/161

0/135 0/815

دستگاُ ًظاستی ضؼیف ٍ ًاواسآهذ
تثؼیض دس سسیذگی تِ تخلفات
پضضىی

محسن مردعلی ،امیر اشكان نصیریپور ،ایروان مسعودی اصل ،حسن عابدی جعفری

0/869

0/205

سضَُ ٍ صیشهیضی
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جذول  :3هاتشیس ػاهلی دٍساىیافتِ

سال یازدهم ،شماره چهلوسوم ،زمستان 6931

 / 742فصلنامه حقوق پزشكی

هفاهین

اتؼاد

1

2

3

4

5

6

1

0/749

0/312

0/535

-0/99

-0/153

0/133

2

0/471

-0/181 -0/712

0/357

0/219

0/247

3

0/215

0/497

-0/674

0/047

0/079

0/352

4

0/062

0/271

-0/139

0/609

-0/039 -0/229

5

0/124

0/238

0/075

0/173

0/819

0/467

-0/134 6

0/024

0/067

-0/202

0/304

0/366

مدل سنجش فساد نظام بهداشت و درمان ایران
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جذول  :4ضشیة ّنتستگی تیي ػَاهل لثل ٍ تؼذ اص چشخص
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 / 743فصلنامه حقوق پزشكی

ػاهل اوتطافی
هفهوم

ابعاد

هتغیزها
دادى ٍ دسیافت سضَُ ٍ صیشهیضی

هالی

سَء استفادُ اص اهَال
دصدی
پاستیتاصی

استثاعی ـ تؼاهلی

تثؼیض دس اػوال ٍ اخشای لاًَى
هٌالػِ ،هضایذُ ،خشیذ ٍ واسپشداصی

فساد

سَء استفادُ ٍ تشتیت

تشیثت ًیشٍی اًساًی ًاضایست

ًیشٍی اًساًی

سَء استفادُ اص همام ٍ هَلؼیت

دستگاُ ًظاستی

سسیذگی تثؼیضآهیض تِ تخلفات پضضىی
دستگاُ ًظاستی ضؼیف ٍ ًاواسآهذ
افطای اسٌاد تیواساى ٍ اسٌاد اداسی

اسٌاد ٍ سَایك

هخذٍشوشدى اسٌاد تیواساى ٍ اسٌاد اداسی
خؼل اسٌاد

فشٌّگ واس

غیثت اص واس
داللیگشی

محسن مردعلی ،امیر اشكان نصیریپور ،ایروان مسعودی اصل ،حسن عابدی جعفری

پَلطَیی
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جذول  :5اتؼاد ٍ هؤلفِ ّای هذل سٌدص فساد دس ًظام تْذاضت ٍ دسهاى تش اساس تحلیل

 / 744فصلنامه حقوق پزشكی

سال یازدهم ،شماره چهلوسوم ،زمستان 6931

دزدی

فساد هالی

پولشویی
سوءاستفاده از اهوال

فساد ارتباطی ـ تعاهلی
پارتیبازی

تبعیض در اجراو اعوال قانوى

مدل سنجش فساد نظام بهداشت و درمان ایران

هناقصه ،هسایذه ،خریذ و
کارپردازی

فساد در سوء استفاده از هقام و
تربیت نیروی انسانی

تربیت نیروی انسانی
ناشایت و کنصالحیت

فساد در
نظام
بهداشت و
درمان ملی

سوءاستفاده از هقام و
هوقعیت
فساد در سوابق و اسناد
هخذوشکردى اسناد و هذارک اداری
و بیواراى

افشای اسناد و هذارک اداری و بیواراى

فساد دستگاه نظارتی
جعل سنذ
رسیذگی تبعیضآهیس به تخلفات
پسشکی

دستگاه نظارتی ضعیف و ناکارآهذ

فرهنگ کار

داللی
غیبت از کار

نوودار  :1هذل ًْایی اتؼاد ٍ هؤلفِّای سٌدص فساد دس ًظام تْذاضت ٍ دسهاى
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دادى ٍ دسیافت سضَُ ٍ صیشهیضی
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