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مدلسازي استراتژيهاي توانمندسازي افراد در نظام بيمه درمان مبتني بر
روش نگاشتشناختي زي نامبر

چكيده

مصطفي ایزدي /9رسول نورالسناء /2حميدرضا ایزدبخش3

مقدمه :كارايي و اثربخشي نظامهاي سالمت و ميزان پوشش بيمه هاي درماني بعنوان يكي از مولفه هاي اصلي در توسعه يافتگي
كشورها قلمداد مي شود .توانمندسازي افراد در نظام سالمت بعنوان يكي از راهكارهاي موثر و كارامد از سوي سازمان بهداشت
جهاني معرفي شده است .هدف از اين پژوهش مدل سازي راهبرد هاي موثر بر توانمندسازي افراد در نظام بيمه درمان كشور ايران
است.
روش پژوهش :اين پژوهش به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ روش توصيفي -تحليلي است و از نظر ابزار جز تحقيقات كيفي
مي باشد .در اين پژوهش با استفاده از دانش ضمني خبرگان و روش تحليل محتوي روابط علّي ميان استراتژي هاي موثر بر
توانمندسازي افراد /بيمه شدگان در نظام بيمه درمان مشخص شد .بمنظور پوشش ابهام و عدم اطمينان در اظهارات خبرگان ،از
روش توسعه يافته نگاشت شناختي زي نامبر براي مدل سازي استفاده شده است .نرم افزارهاي  FCMapperو  Pajekبراي
ترسيم و تعيين ميزان اهميت شاخصها و رتبه بندي آنها مورد استفاده قرار گرفته شده است.
یافتهها :بر اساس شاخصهاي تاثيرگذاري ،تاثيرپذيري و مركزيت ،استراتژي هاي موثر بر توانمندسازي افراد در نظام بيمه درمان
مورد ارزيابي قرار گرفتند .استراتژي ظرفيت سازمان محلي با امتياز  6/26باالترين شاخص تاثيرگذاري ،استراتژي صيانت از حقوق با
امتياز  6/26باالترين شاخص تاثير پذيري و استراتژي مشاركت جويي با امتياز 4/19باالترين شاخص مركزيت را بدست آوردند.
نتيجهگيري :پياده سازي رويكرد توانمندسازي افراد در سازمان بيمه سالمت ايران داراي ابعاد مختلفي در ميان استراتژي موثر بر
آن است كه مدل سازي ارتباطات علّي ميان آنها نقش موثري در اجراي صحيح اين رويكرد مي تواند ايفا نمايد.
كليد واژهها :نظام سالمت ،بيمه درمان ،توانمندسازي بيمه شدگان ،استراتژي ،نگاشتشناختي زي نامبر.

 -9دانشجوي دكتري مهندسي صنايع ،واحد علوم تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران
 -6استاد ،گروه مهندسي صنايع ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ايران( ، ،نويسنده مسئول) ،پست الكترونيکrassoul@iust.ac.ir:
 -3استاديار ،گروه مهندسي صنايع ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ايران
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مدلسازي استراتژي هاي توانمندسازي افراد

مقدمه
امروزه موضوع سالمت از اولويت هاي اصلي زندگي
افراد بوده و حفظ و گسترش آن براي رفاه اجتماعي و
توسعه پايدار ،امري حياتي است .سالمت را مي توان از
سه رويكرد پزشكي ،برنامه ريزي بهداشتي و توسعه
اجتماعي مورد بررسي قرار داد ]9[:رويكرد نخست
همان رويكرد پزشكي است كه سالمت بعنوان نبود
بيماري تعريف مي شود و مشاركت مردم بعنوان اجراي
آنچه پزشک تجويز كرده ،ديده مي شود .رويكرد دوم
برنامه ريزي بهداشتي است و سالمت مطابق با تعريف
سازمان بهداشت جهاني نه تنها نبود بيماري ،بلكه رفاه
جسمي ،رواني و اجتماعي افراد است .در اين حالت
مردم براي دريافت يک خدمت بهداشتي و درماني از
طريق پرداخت پول،تجهيزات يا نيروي انساني مشاركت
ميكنند .رويكرد سوم كه توسعه اجتماعي است،
سالمت بعنوان شرايط انساني تعريف مي شود .در اين
رويكرد مردم در تصميمگيري و پاسخگويي برنامههاي
بهداشتي و درماني بصورت فعال درگير مي شوند .از
اين منظر رويكرد سوم را مي توان رويكردي همه جانبه
نسبت به سالمت درنظر گرفت كه تنها به جنبه هاي
درماني آن نپرداخته بلكه حوزه بسيار وسيعتري را
شامل ميگردد .اين رويكرد همچنين بر سالمت افراد
جامعه و نقش كليدي آنها در شكل دهي سياستها و
خدمات تاكيد دارد[ .]6امروزه موانع متعددي بر سر راه
نيل به سالمت همگاني در جوامع وجود دارد؛
محدوديت منابع ،ناپيوستگي خدمات سالمت و محور
نبودن فرد ،از جمله اين موانع هستند .عالوه بر اين
موارد ،عواملي چون تغيير هرم سني جمعيت ،افزايش
اميد به زندگي ،تغيير الگوهاي درماني ،افزايش
هزينههاي درمان و طوالني شدن دورۀ آن ،كيفيت
نامطلوب درمان و خطاهاي پزشكي ،محدوديتهاي
دسترسي به خدمات درماني و نوسانات اقتصادي ،باعث
تشديد عدم رضايت كليه دستاندكاران نظام سالمت
است .كشور ايران با وجود هزينه كرد بيش از  8درصد
از توليد ناخالص داخلي و اختصاص سهم باالي از
بودجه عمومي دولت به بخش سالمت ،در مقايسه با
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كشورهاي منطقه كه هزينه كرد كمتري را دارند،
وضعيت نامناسب تري در حوزه سالمت را دارد[.]3
پاسخ سازمان بهداشت جهاني به چنين شرايطي طراحي
استراتژي كلي براي خدمات سالمت فرد محور است
كه تمركز آن بر نيازهاي سالمت ،انتظارات افراد و
انجمن ها بجاي تمركز بر بيماري يا درمان است .اين
رويكرد ،مفهوم رويكرد بيمارمحور را به افراد ،خانوادهها،
انجمنها و جامعه تسري داده و بر سالمت افراد جامعه
و نقش كليدي آنها در شكلدهي سياستها و خدمات
تاكيد دارد[ .]6در اين ميان استفاده از رويكرد
توانمندسازي بعنوان يكي از اقدامات موثر در ارتقا
شاخصهاي سالمتي و افزايش كيفيت زندگي مورد
توجه قرار گرفته است .با توجه به اهميت و جايگاه
سالمت و توجه به آن بعنوان يكي از مالكهاي توسعه
يافتگي كشور ،لزوم برنامهريزي و سياستگذاري
ملموستر و توجه به نقش مردم بعنوان دريافت
كنندگان خدمات سالمتي حائز اهميت است .بنابراين به
منظور برنامه ريزي و سياست گذاري در اين عرصه،
شناسايي و تعيين استراتژي هاي موثر و متغييرهاي
تأثيرگذار بر توانمندسازي مردم در نظام سالمت و
بيمههاي درماني مي تواند فراروي محققان اين حوزهها
قرار بگيرد .مطالعات توانمندسازي در رشتههاي مختلف
براساس اين گزاره استوار است كه براي بهبود كيفيت
زندگي آنها چه در محيط كار و چه در خانه ،بايد بتوانند
نسبت به ايجاد تغييراتي ،نه تنها در رفتار شخصي ،بلكه
در محيط اجتماعي خود اقدام كنند ،اين تغييرات شامل
موقعيت ها و سازمان هاي موثر بر زندگي آنها نيز
ميشود .به اين ترتيب ،توانمندسازي يک ساختار
ارتباطي است (به عنوان مثال در مشاوره پزشک -
بيمار) كه با مفاهيم قدرت ،حقوق ،عدالت و كنترل
موقعيت ها همراه است ،و به اين ترتيب يک ظرفيت
براي حل مشكالت و به دست آوردن سهم عادالنه از
منابع را نشان ميدهد[ .]4ادبيات تحقيقاتي گسترده بين
رشتهاي در مورد مفهوم توانمندسازي وجود دارد كه
منعكس كننده معاني متعدد آن است .به عنوان نمونه
ميتوان به پژوهش هاي ذيل اشاره كرد :مفهوم

مصطفي ایزدي و همکاران

توانمندسازي در مديريت تجاري و اقتصاد[ ،]5توسعه
بينالمللي[ ،]2روانشناسي[ ،]6جامعهشناسي[،]8
پزشكي[ ،]1پرستاري[ ،]91كار اجتماعي[ ]99و
توانبخشي به بيماران و كم توانان[ .]96توانمندسازي را
ميتوان فرايندي براي رفع عدم تعادل قدرت بين مردم
نيز دانست[ .]93توانمندسازي در سال  9182توسط
سازمان بهداشت جهاني به عنوان يک ابتكار اساسي
براي پرداختن به نابرابري بهداشت جهاني پذيرفته
شد[ .]94-95تاكنون رويكردها و استراتژيهاي
متعددي بمنظور توانمندسازي افراد در جامعه اتخاذ
شدهاند كه ميتوان آنها را در شش استراتژي كلي ()9
اطالعرساني و آموزش؛ ( )6وكالت؛ ( )3پاسخگويي؛ ()4
توانمندسازي مالي (از دو منظر افزايش و كنترل منابع
مالي)؛ ( )5ظرفيت سازماني و محلي؛ ( )2مشاركت
خالصه نمود[ .]92اين رويكردها در بيش از  911كشور
جهان بكارگرفته شده و توانستهاند بهبودهاي بسياري را
در توانمندسازي افراد در اين كشورها ايجاد نمايند .با
توجه به اهميت توانمندسازي افراد ،لزوم برنامه ريزي و
سياستگذاري به منظور ارتقا آن حائز اهميت به نظر
ميرسد .به منظور برنامهريزي و سياستگذاري در اين
عرصه ،شناسايي و تعيين متغييرهاي موثر بر
توانمندسازي افراد و شناسايي روابط علّي در هريک از
آنها حائز اهميت است كه بعنوان خال مطالعاتي اين
حوزه مشهود است .در اين پژوهش اوالً به دنبال يافتن
چگونگي ارتباط بين عوامل و استراتژي هاي موثر بر
توانمندسازي بيمه شدگان هستيم؛ ثانياً يافتن
تاثيرگذارترين ،تاثير پذيرترين و مركزيترين استراتژيها؛
ثالثاً به دنبال رتبه بندي استراتژي ها درمقايسه با هم از
نظر درجه تاثير گذاري ،تاثيرپذيري و مركزيت هستيم.
از آنجايي كه مدل استفاده شده در اين پژوهش خبره
محور است بمنظور پوشش ابهام و عدم اطمينان در
اظهارات خبرگان از تلفيق رويكرد زي نامبر با نگاشت
شناختي بهرهگيري شده است .در ادامه اين مقاله ضمن
بررسي روششناسي پژوهش ،روش نگاشتشناختي،
رويكرد زي نامبر و مدل نگاشتشناختي زي نامبر
پيشنهاد شده در اين پژوهش تشريح شده است.
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روش پژوهش
اكثر پژوهشهاي علمي را مي توان بر اساس هدف،
ماهيت و روش تقسيمبندي نمود .پژوهش حاضر از نظر
هدف كاربردي و از لحاظ روش ،توصيفي و تحليلي
است از طرفي چون در آن بدنبال شناسايي روابط علّي
ميان استراتژي هاي موثر در توانمندسازي افراد در نظام
سالمت هستيم بنوعي اكتشافي نيز محسوب مي شود.
اين پژوهش همچنين بر مبناي نتيجه توسعه اي است
كه هدف اصلي آن استفاده از فرمول و الگوها در جهت
حل مسائل و مشكالت سازمان ها است .شكل  9مراحل
پژوهش حاضر را به تصوير كشيده است( .شكل )9
در اين پژوهش پس از مطالعه عميق ادبيات موضوع و
مصاحبه با خبرگان نظام سالمت كشور به كمک روش
تحليل محتوا ،عوامل موثر بر توانمندسازي افراد در
نظام بيمه درمان شناسايي و استخراج شدند و متناسب
با آنها استراتژيهاي شش گانهاي تعيين شدهاند ،سپس
بمنظور بررسي روابط علّي و همچنين شدت ارتباط
ميان استراتژيها از روش نگاشت شناختي زي نامبر
استفاده شده است .براي ترسيم مدل علّي استراتژيها
از نرمافزار  Pajekو بمنظور تعيين شاخصهاي
تاثيرپذيري و تاثيرگذاري و مركزيت از نرمافزار
 FCMapperاستفاده شده است .شايان ذكر است
خبرگان اين پژوهش با استفاده از روش غيراحتمالي
نمونهگيري قضاوتي هدفمند ،از ميان مديران،
كارشناسان و خبرگان نظام بيمه سالمت و
سياستگذاران مرتبط و به تعداد  95نفر انتخاب شدند.
نگاشتهاي ادراكي براي اولين بار توسط رابرت
اكسلراد ،دانشمند علوم سياسي ،در دهه  9161پيشنهاد
و به كار گرفته شد[ .]96نگاشتهاي ادراكي يک گراف
جهتدار است كه براي نشان دادن نظرات يک فرد با
توجه به يک دامنهي خاص طراحي شده است و براي
تجزيه و تحليل تأثيرات گزينههاي مختلف ،به طور
مثال سياستها يا تصميمات تجاري به منظور
دستيابي به هدفهايي خاص ،به كار برده ميشود.
نگاشتهاي ادراكي بازنمايي ارتباطات علّي ميان چند
شي يا مفهوم است كه در برگيرنده نظرات خبرگان در
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مورد يک واقعيت ذهني است تا يک واقعيت عيني.
رابرت اكسلراد از تركيبات عالمتدار استفاده نموده و
اثرات عوامل گوناگون مانند سياستها ،تصميمات
كسب و كار و غيره را بر اهداف خاص مورد تحليل
قرار داده است .نگاشت ادراكي حاوي  6عنصر اصلي
گره (مفهوم) و يال (ارتباط) است .گرهها ،مفاهيم متغيير
(مانند عدم ثبات اجتماعي ،نه مثل جامعه) و يالها
پيوندهاي علّي هستند .لذا مفاهيم تحت عنوان
متغييرها و ارتباطات علّي به عنوان روابط ميان
متغييرها بازنمايي ميشوند .ارتباطات علّي ،متغييرها را
به هم متصل نموده و ميتواند مثبت و يا منفي
باشد[ .]98نقشة شناختي فازي ابزار فراگيري براي
مدل سازي پوياي سيستم هاي پشتيباني از تصميم
است .اين نقشه ها مي توانند هم برمبناي دانش
خبرگان و هم برمبناي داده هاي تاريخي شكل گيرند.
نقشه هاي شناختي ساخته شده توسط داده ها نسبت
به نقشه هاي شناختي ساخته شده بر مبناي دانش
خبرگان ،اعتبار بيشتري دارند[ .]91در يک نقشة
ساختاري ،روابط به صورت منطقي با اتصال مفاهيم از
طريق ارتباطات معنايي يا ساير معاني مرتبط تعريف
ميشوند .بازنمايي شناخت به وسيلة نقشههاي
ساختاري ،ريشه در روان شناسي برساخت گرايانه دارد
و معتقد است افراد در تعامل با يكديگر و از طريق
بازنمايي هاي دروني كه به تفسير و معنابخشي به
محركها و تجربه هاي محيطي آنها كمک مي كند،
آگاهي و معرفت مي بخشد[ .]61همانند نقشههاي
شناختي در نقشه هاي شناختي فازي خطوط واصل،
نشاندهندۀ روابط علّي ميان مفاهيم است افزون بر
اين ،در نقشه هاي شناختي فازي وزن و كيفيت ،روابط
ميان مفاهيم نيز به صورت يک عدد فازي و در دامنه
] [-1,+1بيان مي شوند[ .]69-66نقشه هاي شناختي
فازي دربرگيرندۀ تعدادي مفهوم است كه به واسطة
تعريف روابط علّي ميان آن مفاهيم ،نحوۀ تأثيرگذاري
عناصر مربوط به يک پديده را بر يكديگر نمايش
ميدهند .نقشه شناختي فازي ،همانند ساير نقشههاي
شناختي از تئوري گراف نشئت گرفته است نقشة
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شناختي فازي شامل گره ها يا مفاهيم  Ciو روابط eij
بين مفهوم  Ciو مفهوم  Cjاست .در ادبيات نقشههاي
شناختي فازي ،يک نقشه عالوه بر بيان شماتيک ،به
صورت رياضي و ماتريسي نيز نشان داده مي شود كه
اين ماتريس با عنوان ماتريس همجواري يا مجاورت
شناخته ميشود.
مفهوم زي نامبر كه در سال  6199توسط آقاي زاده
ارائه شده است ،نمونه تكامل يافته روش فازي
است[ .]63در اين روش متغييرها بصورت زباني و
بازههاي فازي تعريف ميگردند .در روش زي نامبر از
طبيعت امكاني و احتماالتي متغييرهاي غير قطعي
استفاده ميشود .اين امر باعث مدل سازي دقيق تر
متغييرها ميگردد .در روش زي نامبر براي هر متغيير
دو مجموعه فازي تعريف ميگردد .يكي از مجموعهها
مربوط به مقدار متغيير و ديگري در رابطه با احتمال آن
است .در نهايت متغيير زي نامبر بصورت )Z=(A,R
نشان داده ميشود كه  Aمجموعه فازي مربوط به
مقدار و  Rمجموعه فازي مربوط به احتمال
ميباشد[ .]63در چند دهه گذشته  ،مجموعه كالسيک
فازي به شدت در زمينه هايي مانند كنترل فازي،
تصميم گيري فازي و بسياري از فوايد حاصله ازآن
مورد استفاده قرار گرفته است .اما مشكل اين است كه
اطمينان از اطالعات ارائه شده است به خوبي در نظر
گرفته نميشود .در مقايسه با اعداد فازي كالسيک،
اعداد  Zتوانايي بيشتري براي توصيف دانش انسان
دارد و مي تواند بخوبي عدم اطمينان ها در اظهارات
انسان را پوشش دهد.
تعريف  :9اعداد  Zتعدادي زوج مرتب از اعداد فازي
)(A,Rاست كه  Aارزش هاي فازي و  Rميزان
اطميناني است كه از جزء اول وجود دارد [( .]63شكل
)6
=
تعريف  :6فرض كنيد )  Ã = ( , ,و
)  ( , ,اعداد فازي مثلثي هستند براي محاسبه
ميانگين و ادغام اعداد مثلثي فوق از فرمول هاي زير
استفاده ميگردد [:]64
()9
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()6
نمايشي متعارف از عمل تركيب در اعداد فازي مثلثي
 Aو  Rبصورت زير است [.]65
()3
روش نگاشت شناختي زي نامبر :اين روش كه توسعه
يافته روش تگاشت شناختي فازري است براي زماني كه
تعداد متغييرهاي مسئله مورد بررسي نسبتا كم باشد به
نحوي كه خبرگان قادر به تشخيص نحوه ارتباط بين
متغييرها باشند كاربرد دارد .تعداد متغييرها با توجه به
ماهيت مسائل و از طرفي توانايي هر خبره ميتواند
متفاوت باشد ليكن به طور معمول زماني كه تعداد
متغييرها زير  91مورد باشد تشخيص ارتباطات علّي براي
خبرگان راحتر و امكان پذيرتر است و هرچقدر تعداد
متغييرها باالتر رود اين تشخيص مشكلتر ميشود.
روش پيشنهادي داراي گام هاي به شرح ذيل ميباشد:
مرحله  9شناسايي متغييرهاي موثر بر موضوع :اين گام
اولين و مهترين گام در مطالعات مرتبط با شناسايي
روابط علّي مي باشد .در اين گام متغييرها /مفاهيم يا
عوامل مؤثر بر موضوع مورد مطالعه ،شناسايي ميشوند.
اين متغييرها نقش گره ها در نقشةهاي شناختي را ايفا
ميكند و مي تواند شامل موضوعات واقعي يا انتزاعي
باشند .شناسايي متغييرها مي تواند با استفاده از
روشهاي پرسشنامه ،مصاحبه عميق ،تحليل متون
نوشتاري ،داده هاي كمّي و فنون نفوذ بر ذهن
ناخودآگاه در كنار فنوني براي پايش استراتژيک
همچون برگزاري جلسات دلفي ،پانل خبرگان يا
پيمايش محيطي انجام شود .در اين گام خبرگان
متغييرهاي مدنظرشان را مطرح و ميزان اهميت هريک
را در قالب متغييرهاي زباني و با استفاده از رويكرد زي
نامبر بيان مي كنند .
مرحله 6انتخاب متغييرهاي موثر بر موضوع :با عنايت
به اين كه در مسائل مختلف اظهار نظرات خبرگان از
درجه اهميتي يكساني برخوردار نيستند ،در روش
پيشنهادي اين مورد لحاظ شده و براي اظهار
نظرخبرگان موثر بر موضوع درجه اهميت متفاوتي
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لحاظ شده است .بمنظور پوشش ماهيت ابهام و عدم
اطميناني كه در اظهار نظر هريک از خبرگان وجود دارد
از رويكرد زي نامبر استفاده شده است و بمنظور
سادهسازي محاسبات ،ميزان اهميت عوامل شناسايي
شده توسط خبرگان كه بصورت اعداد زي نامبر مطرح
شدهاند را به اعداد قطعي تبديل كرده و سپس امتياز
تک تک عوامل مطرح شده توسط خبرگان محاسبه
ميشوند .با در نظر گرفتن درجه اهميتي كه براي اظهار
نظر هريک از خبرگان قائل مي شويم ،عواملي كه
باالترين امتياز را كسب نمايد بعنوان عوامل موثر بر
موضوع انتخاب مي شوند.
مرحله  3ترسيم نقشه هاي شناختي فردي :در اين گام،
تعداد زيادي سوال " چه مي شود ،اگر متغيير  Xرخ
دهد "پرسيده مي شود .يكي از متغييرها را در نظر
گرفته و با استفاده از نظر خبرگان ،اثر اين متغيير /
مفهوم بر ساير متغييرها نشان داده مي شود .اين كار
براي تمامي متغييرهاي شناسايي شده در گام قبلي
تكرار مي شود تا جايي كه قدرت يا وزن روابط علّي و
معلولي ميان تمامي متغييرها از نظر هر خبره شناسايي
شود .با توجه به اينكه اكثر مسائل در دنياي واقعي در
فضاي عدم اطمينان و ابهام قرار دارند اظهار نظر صريح
درخصوص ميزان ارتباط بين عوامل امكان پذير نيست
بدين منظور با بهره گيري از مفهوم زي نامبر و در قالب
متغييرهاي كالمي ،هريک از خبرگان ارتباط مابين
مفاهيم را از منظر خودشان بيان مي كنند .در اين
صورت به تعداد خبرگان دخيل در موضوع ،ماتريس
مجاورت منحصر بفردي تشكيل ميشود.
مرحله  4تبديل ماتريس مجاورت به اعداد قطعي :بدليل
پيچيدگي هاي محاسباتي كه استفاده از رويكرد زي
نامبر بهمراه دارد در اين مرحله هريک از ماتريس هاي
مجاورت بدست آمده در مرحله قبل ،بحالت قطعي
تبديل ميشوند .بدين منظور مي توان از روابط ()9-3
مرتبط با قطعي سازي اعداد زي نامبر استفاده كرد.
نتايج حاصله از اين روش مقادير درايهها در
ماتريسهاي مجاورت را در بازه (9و  )1قرار مي دهد.

 jبا گره  = iميزان ارتباط بين گره eij

مدلسازي استراتژي هاي توانمندسازي افراد

()4
مرحله  5تجميع و نهايي نمودن نقشه هاي شناختي:
دراين مرحله باتوجه به ماتريس هاي مجاورت فردي
بدست آمده هريک از خبرگان مي بايست تجميع
نقشههاي شناختي صورت پذيرد .بدين منظور با در نظر
گرفتن ميزان وزن نظرات هريک از خبرگان و استفاده
از روش ميانگين وزني ،ماتريس تجميع شده بدست
ميآيد .ماتريس حاصله نشان دهنده ميزان ارتباط بين
عوامل موثر بر موضوع مورد مطالعه يا همان وزن يالها
در نقشه هاي شناختي هستند .در ادامه با استفاده از
خرد جمعي خبرگان ،ارتباطات ضعيف في مابين
متغييرها حذف مي شوند .بدين منظور حد كمينهاي با
استفاده از خرد جمعي خبرگان مشخص مي شود .اين
حد كمينه با توجه به وزن هاي بدست آمده في مابين
متغييرها در مسائل مختلف مي تواند متفاوت باشد.
درصورتي كه وزن يال هاي بين متغييرها زير حد كمينه
باشد آنرا بعنوان ارتباط ضعيف درنظر گرفته و از
ماتريس حذف مي شود .خبرگان مي بايست در ادامه
جهت ارتباطات علّي را مشخص كنند ،اين ارتباط
ميتواند بصورت مثبت يا منفي لحاظ شود.
مرحله 2ترسيم گراف نقشه شناختي نهايي :بعد از
بدست آوردن ماتريس ارتباطات نهايي مي توان با
استفاده از نرم افزارهاي موجود براي ترسيم گراف
شبكه از قبيل  FCMapperو  Pajekگراف مدل را
ترسيم كرد.
یافتهها
در اين پژوهش با توجه به مصاحبه باز و ساختار يافته با
خبرگان و از طرفي ادبيات موضوعي ،استراتژيهاي
اصلي و يا محورهاي اصلي توانمندسازي بيمه شدگان
در شش محور تعيين شدند كه با توجه به ماهيت مسئله
و از طرفي توانايي هريک از خبرگان ،امكانپذيري
تشخيص و تعيين چگونگي ارتباطات علّي
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استراتژيهاي اصلي توانمندسازي براي خبرگان
امكانپذير است .با توجه به بررسي ادبيات موضوعي و
اجراي روش هاي دلفي و مصاحبه با تک تک خبرگان،
متغييرهاي موثر بر موضوع شناسايي و سپس محور
اصلي آن بعنوان استراتژي هاي كلي توانمندسازي
انتخاب شدند .بعد از اين انتخاب مي بايست نسبت به
ترسيم نقشه هاي شناختي هريک از خبرگان بصورت
مجرا اقدام شود ،اين كار از طريق مصاحبه نيمه ساختار
يافته با هر يک از خبرگان انجام شد .بدين صورت كه
هريک از استراتژي ها را بصورت تک به تک در نظر
گرفته و سعي مي شود اثر اين استراتژي (متغيير /
مفهوم) بر سايرين كشف شود .اين كار براي تمامي
متغييرهاي شناسايي شده در گام قبلي تكرار ميشود تا
جايي كه قدرت يا وزن روابط علّي و معلولي ميان
تمامي متغييرها از نظر هر خبره شناسايي شود .با توجه
به اينكه اكثر مسائل در دنياي واقعي در فضاي عدم
اطمينان و ابهام قرار دارند اظهار نظر صريح درخصوص
ميزان ارتباط بين عوامل امكان پذير نيست .بدين
منظور با بهره گيري از مفهوم زي نامبر و در قالب
متغييرهاي كالمي؛ هريک از خبرگان ارتباط مابين
مفاهيم را از منظر خودشان بيان مي كنند .در اين
صورت به تعداد خبرگان دخيل در موضوع ،ماتريس
مجاورت منحصر بفردي تشكيل مي شود رابطه ( .)4در
جدول ( )9ماتريس مجاورت كه اظهار نظر خبره شماره
يک مي باشد بعنوان نمونه مشخص شده است .در
ادامه بدليل پيچيدگيهاي محاسباتي كه استفاده از
رويكرد زي نامبر بهمراه دارد هريک از ماتريسهاي
مجاورت بدست آمده در مرحله قبل را بحالت قطعي
تبديل ميكنيم .در مسئله مورد بررسي ،به تعداد
خبرگان ،يعني  95ماتريس مجاورت داريم .بدين منظور
با درنظر گرفتن متغييرهاي كالمي بصورت اعداد مثلثي
ابتدا هريک از درايه ها را از حالت متغيير زباني به اعداد
فازي مثلثي تبديل كرده و سپس با استفاده از روابط
مربوطه تقريب مناسبي از هريک از درايه ها در تمامي
پانزده ماتريس مجاورت بدست مي آوريم .نتايج حاصله
از اين روش مقادير درايه ها در ماتريس هاي مجاورت
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را در بازه (9و  )1قرار مي دهد .بعد از مشخص شدن
ارتباطات علت و معلولي ميان متغيير ها در گام سوم كه
باعث بوجود آمدن ماتريس هاي مجاورت به تعداد
خبرگان شد در ادامه به دنبال يكپارچگي و تجميع اين
ماتريس و مشخص شدن ماتريس مجاورت نهايي
هستيم .با توجه به اينكه براي اظهار نظر تمامي
خبرگان وزن يكساني را لحاظ نموديم .با استفاده از
ميانگين گيري ،وزن ارتباطي بين متغييرها حاصل
ميشود جدول ( .)6مدل علت و معلولي استراتژيهاي
توانمندسازي افراد در نظام سالمت بوسيله نرم
افزار  Fcmapperو Pajekمورد بررسي قرار گرفته
شد و بر اساس تاثير پذيري و تاثيري گذاري گره ها بر
يكديگر مورد تحليل قرار گرفت كه يافته ها در جدول
( )3ثبت شده است .مدل علّي استراتژيهاي
توانمندسازي افراد در نظام سالمت /بيمه شدگان
سازمان بيمه سالمت در شكل ( )3آمده است.
سياستگذاري سالمت فرايندي نظامند و چندوجهي
است كه ميبايست در تدوين آن به تمامي جنبهها
توجه نمود و قبل از عملياتي نمودن آن ،اثر اجراي هر
استراتژي بر ديگر سياستها مشخص شود .بر اساس
نتايج مكتسبه بيشترين ارتباط بين استراتژيهاي
صيانت از حقوق بيمه شدگان با استراتژي پاسخگويي
موسسات و همچنين بين استراتژي هاي مشاركتجويي
بيمه شدگان با ظرفيت سازمان هاي محلي با عدد
 1/611مي باشد .استراتژي ظرفيت سازماني محلي
بعنوان تاثيرگذارترين و استراتژي صيانت از حقوق
بيمهشدگان بعنوان تاثيرپذيرترين و از لحاظ مجموع دو
شاخص تاثيرگذاري و تاثير پذيري كه همان شاخص
مركزيت ميباشد استراتژي مشاركت جويي بيمهشدگان
باالترين امتياز را كسب نمود.
بحث و نتيجهگيري
هدف اين پژوهش شناسايي روابط علت و معلولي ميان
استراتژيهاي موثر بر توانمندسازي بيمهشدگان در
نظام سالمت و از طرفي تعيين موثرترين استراتژيها
بمنظور تخصيص بودجه در برنامهريزي اهداف عملياتي
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سازمان بيمه سالمت ايران بعنوان بزرگترين شركت
بيمه درمان دولتي كشور است .با درنظر گرفتن معيار
مركزيت مشخص شد كه راهبردهاي مشاركت جويي
بيمه شدگان با امتياز  ،4/19ظرفيت سازماني و محلي
با امتياز  ،4/66صيانت از حقوق بيمه شدگان با امتياز
 ،4/23پاسخگويي موسسات ارائه دهنده خدمات با
امتياز  ،4/16اطالع رساني و آموزش با امتياز  3/11و
حفاظت مالي از بيمه شدگان با امتياز  6/61به ترتيب
داراي باالترين اولويت مي باشند .در مطالعه حاضر
سعي شده است تا از دانش ضمني خبرگان سازمان
بيمه سالمت استفاده شود .با توجه به رويكرد خبره
محور در اين پژوهش ،ممكن است نوعي از ابهام و
عدم اطمينان در اظهار نظرات خبرگان وجود داشته
باشد كه براي رفع اين نقيصه از متغييرهاي كالمي
(طيف پنجگانه خيلي كم ،كم ،متوسط ،زياد و خيلي
زياد) ،روابط فازي و رويكرد زي نامبر استفاده شده
است .با استفاده از يافته هاي پژوهش ارتباطات علّي
ميان استراتژيها مشخص شده است و همچنين
وضعيت هركدام از استراتژي ها با استفاده از
شاخصهاي تاثير پذيري ،تاثيرگذاري و مركزيت
مشخص شده است.
منظور از توانمندسازي فرايندي است كه از طريق آن
فرد مشكالت خود را شناسايي مي كند ،تصميمات
آگاهانه در خصوص مديريت بيماري اتخاذ خواهد كرد،
اهداف منطقي و راه هاي مناسب براي دستيابي به
اهداف را در نظر مي گيرد و با چالش هاي بيماري كنار
ميآيد[ .]62-66توانمندسازي فرايندي پويا ،مثبت،
تعاملي و اجتماعي است كه در ارتباط با ديگران شكل
گرفته و به بهبود زندگي بهتر منجر خواهد شد .به
همين دليل در سالهاي اخير اين مفهوم بعنوان
ضرورت در پژوهشهاي نظام سالمت مطرح شده
است[ .]68هنگاميكه مفهوم توانمندسازي در حوزه
بهداشت به كار گرفته ميشود ،به طرز متنوعي مورد
استفاده قرار ميگيرد .توانمندسازي به عنوان ستون
فقرات ارتقاء سالمت مطرح شده است و همچنين به
عنوان روشي براي افزايش استقالل بيمار و مشاركت در
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تصميم گيري هاي مربوط به سالمتي آنها مورد استفاده
قرار گرفته شده است .با افزايش بيماريهاي مزمن ،از
توانمندسازي به عنوان راهكاري براي اطمينان از
مشاركت بيماران و مسئوليت مراقبت هاي بهداشتي
خود به منظور بهبود نتايج درماني و كنترل هزينههاي
درماني استفاده شده است[ .]61برو و همكارانش[]31
نظريه توانمندسازي بيمار را ارائه نمودند كه شامل يک
رويكرد سيستماتيک از جمله دسترسي به مراقبت هاي
بهداشتي به عنوان يک عنصر از فرآيند توانمند سازي
است .در اين مدل ،هر سطح از توانمندسازي به عنوان
يک عامل كمک كننده در توانمندسازي بيمار ديده
ميشود .سطح فردي بيمار تقويت ميكند كه بيمار از
حقوق برخوردار است و بايد در قبال سالمتي خود
مسئوليت پذيري را بپذيرد ،در حالي كه در سطح رابطه
اي وجود دارد ،متخصصان مراقبت هاي بهداشتي بايد
با ايجاد يک رابطه مشترك از تصميم گيريهاي
مشترك كه به احترام به حق بيمار كمک ميكند،
محيطي ايجاد كنند كه از توانمندسازي بيمار پشتيباني
كند .همچنين نشان ميدهد كه توانايي ايجاد اين
محيط مشاركتي متكي به يک سيستم مراقبتهاي
بهداشتي پاسخگو است كه دسترسي به مراقبتهايي از
قبيل ،برنامه نويسي خودمديريت بيماري مزمن،
برنامهريزي مراقبت شخصي و آموزش بيمار .بنابراين،
سطح سيستمي با كمک به شاخصهاي مختلف
توانمندسازي بيمار كه باعث تقويت بيمار ميشود ،نقش
مهمي در روند توانمندسازي فرد ايفا ميكند و نتايج
باليني مانند توانايي فرد در انطباق با بيماري مزمن،
كيفيت زندگي ،استقالل و وضعيت سالمتي را بهمراه
دارد .تاكنون مطالعات زيادي در خصوص بررسي تاثير
توانمندسازي برروي بيماران در گروههاي مختلف
صورت پذيرفته است .كوهلر و همكارانش[ ]39به
بررسي تاثير توانمندسازي بر روي بيماران قلبي و عرقي
پرداخت .مدمولي و همكارانش[ ،]36گومز و
همكارانش[ ]33به بررسي تاثير توانمندسازي بر روي
بيماران ديابتي پرداختند .جان و همكارانش[ ]34به
بررسي تاثير توانمندسازي بر روي مديريت بيماري
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مزمن پرداختند .تبري و همكارانش [ ]35به بررسي
تاثير توانمندسازي بر روي سالمندان مبتال به بيماري
انسداد مزمن ريوي پرداختند .تحقيقات صورت گرفته در
مورد توانمندسازي وسيع مي باشد و از تعدادي
رويكردهاي نظري و روشهاي متنوعي استفاده ميكند.
اما حتي با اين تنوع ،اين ادبيات از محدوديتهاي
مختلف رنج ميبرد .مهمتر از همه اينكه هيچ توافقي
درباره تعريف توانمندسازي وجود ندارد و بدون درك
يكپارچه ،توانمندسازي همچنان مفهوميخواهد بود كه
استفاده از آن دشوار خواهد بود[.]32
هدف از استراتژي اطالعرساني و آموزش تجهيز افراد
براي بهرهگيري بهتر از فرصتها ،دسترسي مناسبتر
به خدمات سالمت ،بهرهمندي از حقوق واقعي،
تصميمگيريها و رفتارهاي عاقالنه و به طور كلي
ارتقاء سواد سالمت است .اين استراتژي به عوامل
مختلفي از قبيل ،تحصيالت ،توانايي شخصي ،شرايط
زندگي وكار ،فرهنگ و زبان و جنسيت بستگي
دارد[ .]36-38پاسخگويي به معناي التزام به پاسخ دادن
كليه افراد و سازمانهاي مرتبط به پرسشهايي
درخصوص تصميمات و اقدامات اتخاذ شده از جنبه غير
پزشكي است[ .]31اين رويكرد اين امكان را براي افراد
فراهم ميآورد كه نسبت به رفتارهاي ارائهدهندگان
خدمت ،سياستگذاران و فعاالن حوزۀ سالمت واكنش
نشان داده و از آنها تقاضاي توضيح نمايند.گزارش
جهاني سالمت[ ،]41كه بصورت خاص بر تامين مالي
نظام سالمت و توانمندسازي اين حوزه تمركز دارد .در
اين رويكرد از مكانيزمهاي مالي براي افزايش سرمايه
خانوادهها و انجمنها و يا مديريت هزينهكرد آنها
استفاده ميشود .يارانههاي موضوعي خدمات سالمت،
طرحهاي ايجاد درآمد ،تبادالت نقدي مبتني بر شرايط
و اعتبار خرد برخي از اين مكانيزمها هستند .هدف از
رويكرد وكالت توانمندسازي افراد از دو منظر قانوني و
اطالعاتي بوده و افزايش قدرت افراد و گروهها در
پاسخگوتر و مسئوليتپذيرتر كردن ارائهدهندگان
خدمت از ديگر نتايج بكارگيري آن است .اين رويكرد
تالش ميكند تا با بيان مسائل ،ارائه اطالعات و
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راهحلهاي مورد نياز محدودۀ انتخاب افراد را گسترش
دهد و بر قدرت تصميمگيري آنان بيفزايد[ .]49در
رويكرد ظرفيتسازي سازماني و محلي از طريق بسيج
تشكلها ،اقدامات جمعي ،جلسات گروهي ،چرخش
منابع دارويي مسائل مرتبط با سالمتي افراد و جامعه
مديريت شده و حل مي گردد .هدف از رويكرد
مشاركت ،تشويق مشاركت و ارتقاي سطح مشاركت
كلية بازيگران نظام سالمت در فراهم آوردن درمان
عادالنه و توسعة آن به گروههاي به حاشيه رانده شده
است[ .]46بعبارتي اين استراتژي مشاركت افراد نتيجه
عملياتي ساير استراتژي هاي عنوان شده است.
بر اساس يافتههاي اين پژوهش استراتژي ظرفيت
سازماني محلي ( )NGOبمنظور حمايت طلبي از
بيمهشدگان با باالترين درجه تاثيرگذاري و
استراتژيهاي مشاركت جويي بيمه شدگان ،اطالع
رساني و آموزش بمنظور آگاهي بخشي ،پاسخگويي
موسسات ارائه دهنده خدمت به بيمه شدگان ،صيانت از
حقوق بيمهشدگان (وكالت) و استراتژي حفاظت مالي از
بيمهشدگان در اولويت هاي سوم تا ششم در شاخص
تاثيرگذاري قرار گرفتند .بر اساس اين يافته ها ميتوان
اين گونه استنباط كرد كه سازمان بيمه سالمت ايران
در راستاي استراتژي جديد سازماني خود كه همان
توانمندنمودن بيمه شدگان ميباشد مي تواند با حمايت
از سازمانهاي محلي و كمک به تاسيس سازمانهاي
مردم نهاد مرتبط با گروه هاي مختلف بيماري ،خصوصا
بيماريهاي خاص و صعب عالج عالوه بر كمک به
بهبود زندگي بيماران ،با توانمندنمودن آنها در بلندمدت
باعث كاهش هزينه هاي درماني ايشان شود .سازمان
بيمه سالمت ايران ميتواند با ترغيب و اجراي
برنامههاي پيشگيري توسط سازمانهاي مردم نهاد
باعث ارتقا سالمت عمومي افراد و نهايتا كاهش
هزينههاي درماني و بارمالي سازماني خود شود .با
مدنظر قراردادن يافته هاي حاصل در شاخص
تاثيرپذيري ،استراتژي صيانت از حقوق بيمه شدگان
(وكالت) باالترين ميزان تاثيرپذيري را داراست و
استراتژيهاي مشاركت جويي بيمهشدگان ،ظرفيت
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سازماني محلي بمنظور حمايت طلبي از بيمهشدگان،
پاسخگويي موسسات ارائه دهنده خدمت به بيمه
شدگان ،حفاظت مالي از بيمه شدگان و استراتژي
اطالع رساني و آموزش (آگاهي بخشي) در اولويت هاي
بعدي قرار گرفتند .سازمان بيمه سالمت ايران بعنوان
تنها سازمان بيمه گر دولتي مي تواند با پر رنگ نمودن
فعاليت هاي برون سازماني خود و تعامل با نمايندگان
مجلس ،سازمان هاي مرتبط دولتي و خصوصي و ...
نقش موثرتري را در صيانت از حقوق بيمه شدگان خود
كه همان بيماران و به تعبيري مشتريان نظام سالمت
هستند ايفا نمايد و با تقويت مشاركت جويي بيمه
شدگان باعث تقويت سازمان هاي مردم نهاد و
پاسخگوتر نمودن كليه تامين خدمات سالمت شود .با
درنظر گرفتن مجموع شاخصهاي تاثيرپذيري و
تاثيرگذاري شاخص مركزيت بدست ميآيد كه استراتژي
مشاركت جويي بيمه شدگان با كسبب باالترين امتياز
در اولويت اول ،و استراتژي ظرفيت سازماني محلي
بمنظور حمايت طلبي از بيمه شدگان در اولويت دوم و
استراتژهاي صيانت از حقوق بيمه شدگان (وكالت)،
پاسخگويي موسسات ارائه دهنده خدمت به بيمه
شدگان ،اطالع رساني و اموزش (آگاهي بخشي)،
حفاظت مالي از بيمه شدگان در اولويت هاي سوم تا
ششم قرار گرفتند .اين يافتهها مويد نقش اصلي است
كه سازمان بهداشت جهاني در مدل فردمحور نمودن
خدمات سالمت مدنظر دارد و در صورتي كه مشاركت
ذينفعان اصلي كه همان افراد در نظام سالمت هستند
بصورت كامل تحقق پذيرد باالترين شاخص
تاثيرپذيري و تاثيرگذاري بدست مي آيد .مشاركت افراد
در نظام سالمت زماني اثربخش خواهد بود كه از طريق
تشكيل سازمانهاي مردم نهاد محلي بمنظور جلب
مشاركت بيشتر و ساختاردهي به فعاليت هاي مردمي
درحوزه سالمت و در راستاي صيانت از حقوق اعضاي
خود حركت كند .سازمان بيمه سالمت بعنوان سازماني
كه خريد خدمات درماني را از طريق انعقاد قرارداد با
تامين كنندگان خدمات سالمت در تمامي حوزه هاي
درماني انجام مي دهد مي تواند تاحدودي در پاسخگوتر
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نمودن موسسات طرف قرارداد موثر باشد و مي تواند در
راستاي هم افزايي بيشتر بعنوان يک سازمان مكمل در
كنار وزارت بهداشت و همراستا با آن حركت كند .اين
سازمان با توجه به عدم توازن عرضه و تقاضا كه در
بعضي از حوزه ها و رشته هاي تخصصي باليني وجود
دارد و همچنين عدم توازن كامل در توزيع و استقرار در
مناطق جغرافيايي مختلف در كشور مي بايست به ناچار
رويكرد منعطف تري را در مواجه با تامين كنندگان
خدمات سالمت داشته باشد .استراتژي اطالع رساني و
آموزش علي رغم اهميتي كه دارد مي توانست در
اولويتهاي ابتدايي قرار گيرد ولي با توجه به اين كه
جز شرح تكاليف و وظايف قانوني سازمان بيمهگر
نميباشد از منظر خبرگان شركت كننده در اين پژوهش
در اولويت پنجم سازمان بيمه در بحث توانمندسازي
قرار گرفته است و نقش سازمان بيمه سالمت در اين
استراتژي هم بعنوان نقش مكمل خواهد بود .استراتژي
حفاظت مالي هم بعنوان آخرين استراتژي از ديد
خبرگان شركت كننده برگزيده شده است و ميتوان اين
گونه استنباط كرد كه خبرگان ،سازمان بيمه سالمت
ايران را بعنوان يک سازمان صرفا حمايت كننده درنظر
نگرفته و جنبه بيمه تجاري بودن آن را مدنظر قرار
دادهاند ،هرچند كه باتوجه به ماهيت دولتي بودن آن و
گزارشهاي هزينه درآمدي تناسب چنداني با بيمه
تجاري ندارد ولي نمي توان نقشي همچون سازمانهاي
صرفاً حمايت كننده در كشور همچون كميته امداد و
سازمان بهزيستي و  ...براي آن لحاظ نمود .از اينرو اين
استراتژي از ديدگاه خبرگان سازمان بيمه در اولويت آخر
از لحاظ شاخص مركزيت قرار گرفته است.
بطور كلي مي توان گفت كه سازمان بيمه سالمت
ايران مي تواند با در نظر گرفتن نتايج حاصل ازاين
پژوهش و فراهم نمودن هرچه بيشتر زمينه مشاركت
براي بيمه شدگان خود ،با استفاده از ظرفيت
سازمانهاي مردم نهاد گسترده اي كه در كشور وجود
دارد و رايزني با مراجع تصميم گيري و قانون گذاري
بمنظور تدوين و اجراي قوانين بمنظور صيانت از حقوق
مشتريان اصلي خود كه همان بيمه شدگان هستند
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باعث افزايش توانمندي ايشان شود .اين سازمان مي
تواند دامنه فعاليت هاي خود را از يک سازمان صرفاً
بيمهگر خارج نموده و نقش هاي اجتماعي جديدي را
براي خود تعريف نمايد .سازمان بيمه سالمت ايران با
تكيه بر بيمه شدگانش كه بيش از نيمي از جمعيت
كشور هستند ،همچنين موسسات و مراكز درماني و
دفاتر پيشخوان طرف قرارداد اش مي تواند با اجراي
صحيح رويكرد توانمندسازي افراد و اولويت بندي در
اجراي برنامههاي عملياتي متناسب با استراتژيهاي
معين شده ،بعنوان يک كنشگر فعال ايفاي نقش نموده
و در يک افق زماني مشخص شاهد بهرهمندي از
مزاياي بيشمار آن در سطح جامعه و سازمان شود.
يكي از محدوديت هاي پژوهش حاضر چالش
مصاحبههاي زمانبر با خبرگان بود كه اين امر براي
محقق دشواري هاي ايجاد كرد .محدوديت ديگر اين
پژوهش اين است با توجه به ماهيت كيفي روش مورد
استفاده و مدل سازي انجام شده قابليت تعميمپذيري در
تمام جوامع و كشورها را ندارد اما يافته هاي آن قابل
تامل و اتكا هستند .نتايج حاصل در اين پژوهش بر
اساس خبرگان سازمان بيمه گر بوده است و طبيعتاً
خبرگان در اظهار نظرات شان نقش و وظايف قانوني
سازمان بيمه را لحاظ نمودند ،ليكن در صورتي كه
موضوع توانمندنمودن كليه افراد جامعه مطرح باشد
نتايج اين پژوهش مي تواند تا حدودي قابل قبولي
خاصيت تعميم پذيري داشته باشد زيرا استراتژيهاي
مد نظر قرار گرفته شده بصورت كلي و جامع هستند هر
چند سوگيري اظهارات خبرگان اين پژوهش در نتايج
مكتسبه قابل انكار نيست.
با تكيه بر مدل ارائه شده در اين پژوهش و همچنين
نتايج مكتسبه مي توان پيشنهادهاي را براي تحقيقات
پيش رو به شرح ذيل ارائه نمود؛ پيشنهاد ميشود
مولفههاي موثر در هر يک از اين استراتژيهاي
توانمندسازي افراد در نظام سالمت استخراج شده و
مدلسازي آنها با استفاده از رويكرد نگاشتشناختي زي
نامبر انجام شود؛ پيشنهاد ميشود طيف گسترده و
جامعي از خبرگان را درنظر گرفت و در محدوده وسيعتر

مصطفي ایزدي و همکاران

از يک سازمان بيمه گر استراتژي ها را بررسي نمود و
نتايج حاصل را با اين پژوهش مقايسه نمود؛ پيشنهاد
ميشود ساير محققان بر اساس مدل نگاشتشناختي
زي نامبر ارائه شده در اين پژوهش طيف وسيعي از
مسائل خبره محور كه ماهيت كيفي دارند را مورد
بررسي و مطالعه قرار دهند.
تشکر و قدرداني
اين مقاله حاصل بخشي از رساله دوره دكتري رشته
مهندسي صنايع گرايش تحقيق در عمليات و مهندسي

سيستم ،با عنوان توسعه مدل نگاشت ادراكي فازي
بمنظور پيش بيني روابط علي توانمندسازها (مورد
مطالعه :سازمان بيمه سالمت ايران) ،مصوب دانشگاه
آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران ميباشد.
نويسندگان اين مقاله بر خود الزم ميدانند از همكاري
صميمانه خبرگان شركت كننده در اين مطالعه كه از
پرسنل سازمان بيمه سالمت ايران بودند تشكر و
قدرداني نمايند.

شکل  - 9مراحل انجام پژوهش
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اموزش (
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حمایت طلبي از

استراتژي هاي توانمندسازي
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1
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Modeling people's Empowerment Strategies in the Health Insurance System
Based on Z-Number Cognitive Mapping Method

Abstract

Izadi M1, Nor AlSana R2, Izadbakhsh HR3

Introduction: The efficiency and effectiveness of health systems and the amount of
health insurance coverage are considered as one of the main components in the
development of countries. Empowerment of people in the health system has been
introduced as one of the effective and efficient solutions by the World Health
Organization. The purpose of this study is to model effective strategies for empowering
people in the health insurance system of Iran.
Methods: This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in
terms of method and is a qualitative research in terms of tools. In this study, using the
tacit knowledge of experts and the method of content analysis, the causal relationships
between strategies affecting the empowerment of individuals / insured in the health
insurance system were identified. Due to the ambiguity and uncertainty in the
statements of experts, the developed method of cognitive numbering has been used for
modeling.
Result: Based on the indicators of effectiveness, impressiveness and centrality,
effective strategies on empowerment of individuals in the health system were evaluated.
Local organization capacity strategy with a score of 2.62 with the highest impact index,
rights protection strategy with a score of 2.67 with the highest impact index and
participation strategy with a score of 4.91 with the highest centrality index. FCMapper
and Pajek software were used to draw and determine the amount of indicators.
Conclusion: Implementation of empowerment approach in health insurance
organization of Iran has different dimensions among effective strategies that modeling
causal relationships between them can play an effective role in proper implementation
of this approach.
Keywords: Health system, Medical insurance, Empowerment of the insured, Strategy,
Z-number cognitive map.
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