
بی عدالتی: اثر مغفول 
خط مشی های سالمت

بی عدالتی یکی از اثرات غیر مستقیم خط مشی های 
سالمت بر سایر حوزه هاست.

حمید ایزدبخش
پژوهشگر هسته سالمت مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟
H.eizadbakhsh@chmail.ir

گرفته است؛ اما همچنان نگاه بخشی و وظیفه ای  قرار 
یشه بسیاری از مسائل امروز ماست در آن به چشم  که ر
می خورد. به عبارت دیگر، خودمحوری سازمانی و توجه 
صرف به اهداف وظیفه ای و ُخرد همچنان دامن گیر 
عرصه های مختلف خط مشی گذاری از جمله بهداشت 
و درمان ما بوده است. نگاه وظیفه ای و به عبارت دیگر 
کردن هدف  کارکردی مبتنی بر تفکیک وظایف و ُخرد 
کل به اهداف جزئی بوده تا بدین طریق هدف اصلی 
کار هرچند در ابتدا بسیار  کالن را تحقق بخشد. این  و 
ئی و الزم به نظر می رسد اما عدم توجه به اثرات  عقال
کرده و تحقق  جانبی محتمل، آن را به ضد خود تبدیل 
اهداف را ناممکن می کند؛ زیرا بایستی در ادامه ی هر 
تفکیکی، ترکیب و انسجامی سازمان یافته وجود داشته 
کل به اهداف عالیه خود  باشد تا با ایجاد هم افزایی، 
برسد. در صورت عدم وجود چنین نگاه و جهت گیری ای 
کردن هدف  کثر  کدام از اعضاء و اجزاء در پی حدا هر 
محوله  خود بوده و به کل توجه نخواهد کرد و الزامًا حداکثر 
کثر شدن کل را در پی نخواهد داشت. کردن جزء، حدا

مقدمه
بررسی اثرات غیرمستقیم و یا به عبارتی تعیین کننده های 
ــج  ــه در ادبـــیـــات رای ک ــت، مــدتــی اســـت  ــالم نــظــام س
گرفته است. به  خط مشی گذاری سالمت مدنظر قرار 
عبارتی خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد به این نتیجه 
که توجه صرف به عوامل مستقیم و ارائه  رسیده  است 
خدمات به منظور برطرف کردن این عوامل و یا خدمات 
بهداشت و توان بخشی، کفایت نکرده و بایستی سطحی 
عمیق تر را مدنظر قرار داد. این نگاه امروز حتی میان 
متولیان سالمت کشور بروز و ظهور دارد و سیاست های 
مختلفی مانند استانداردهای ملی پیوست سالمت 
]1[ یا راه اندازی معاونت اجتماعی توسط وزیر محترم 
بهداشت را می توان از اقداماتی دانست که در این راستا 

انجام شده است.

بخشی نگری
هرچند در دل این نگاه توجه به عوامل خارج از نظام 
سالمت که تأثیری غیرمستقیم بر سالمت دارند، مورد توجه 
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عدالت یکی از پیامدها
یکی از مؤلفه های اصلی در بررسی اثرات، بی عدالتی 
است و مقاالت متعددی نیز در این زمینه انجام شده 
ک و یا  که یک  خط مشی می تواند بر ادرا است. اثراتی 
تحقق بی عدالتی داشته باشد، بسیار حائز اهمیت 
است. اینکه چه مؤلفه هایی در اثرسنجی بایستی مدنظر 
گیرند، حتمًا مبتنی بر ارزش ها و فرهنگ بافت مورد  قرار 
نظر خواهد بود. به طور حتم در جهان اسالم و به طور 
که بایستی  خاص انقالب اسالمی مهم ترین مؤلفه ای 
مدنظر قرار گیرد، عدالت )بی عدالتی( است؛ زیرا هدف 
کریم و احادیث  اصلی تشکیل حکومت بر اساس قرآن 
معصومان و همچنین سخنان رهبران انقالب اسالمی، 
تحقق عدالت و جلوگیری از تشدید بی عدالتی است. 
اما اینکه تعریف عدالت چه باشد و بر این اساس چه 
کنار آن و در ارتباط با آن مدنظر  مؤلفه های دیگری در 

گیرد، خارج از حوصله  این مقاله است. قرار 
پرسش اصلی این متن می تواند این باشد که سازمان دهی 
متناسب با این مؤلفه چیست؟ آیا می توان ساختار و 
سازمان دهی مناسبی را در راستای این هدف معرفی 
کرد و آیا در ادبیات موضوع، ساختار کالنی در راستای 
پوشش ایــن مشکل مطرح شــده یا خیر؟ استفانسن 
با معرفی اشکال مختلف سازمان دهی اعم از بازار، 
سلسله مراتب و شبکه به طرح نوع جدیدی از سازمان دهی 

عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت
با این مقدمه می خواهیم از توجه به عوامل اجتماعی 
تعیین کننده سالمت یا به عبارتی SDH )عوامل غیرمستقیم 
که بر سالمتی  مثل آلودگی، تغذیه، سبک زندگی و ... 
مؤثرند( به محتوای پشتیبان آن یعنی ارزیابی اثرات تنظیمی 
)RIA( یا به تعبیر دقیق تر ارزیابی اثرات )IA( توجه کنیم. 
کردن و سنجیدن  این رویکرد توجه ما را به جای لحاظ 
اثــرات خط مشی بر یک حــوزه خــاص، بر سایر حوزه ها 
معطوف می دارد ]2[. بر این مبنا وزارت بهداشت نبایستی 
که سایر خط مشی ها بر سالمت می گذارد  تنها به اثراتی 
که خط مشی هایش  کند، بلکه بایستی اثراتی را  توجه 
گیرد.  می تواند بر سایر حوزه ها داشته باشد نیز در نظر 
بنابراین وزارت بهداشت و تولیت آن نبایستی به این 
مؤلفه  مهم نگاهی یک سویه داشته باشد، بلکه بایستی 
به صورت همزمان هم تأثیر سایر خط مشی ها را بر سالمت 
مردم در نظر گیرد و با تالش در راستای کنشگری فعال و 
مبتنی بر نگاه شبکه به سمت حکمرانی فرابخشی )نه 
کند و اثرات خط مشی های  تصدی گری بیشتر( حرکت 
خود را نیز بر سایر حوزه ها در نظر گیرد. اما در حال حاضر 
همان طور که گفته شد، حتی معاونت اجتماعی وزارت 
بهداشت، در واقع اثرات سایر خط مشی ها را بر سالمت 
مدنظر قرار می دهد و این جنبه مهم مغفول مانده است.
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که سایر  وزارت بهداشت نبایستی تنها به اثراتی 
کند، بلکه  خط مشی ها بر سالمت می گذارد توجه 
بایستی اثراتی را که خط مشی هایش می تواند بر سایر 

گیرد. حوزه ها داشته باشد نیز در نظر 



یعنی همبستگی )heterarchy( می پردازد ]3[. این 
نوع از سازمان دهی به جای تمرکز بر اهداف خرد مانند 
کرده و  کل  سلسله مراتب، همه را ملزم به تحقق هدف 
آن  سازمان ها را در تعامل با فضای شبکه طرح می کند. 
یادی به فضای شبکه دارد و در آن  این طرح شباهت ز
تعامالت مستمر میان سلسله مراتب ها دیده شده است؛ 
گرفتن سلسله مراتب ها  منتها مهم ترین تفاوت آن در نظر 
که در فضای شبکه  گره هایی است  به عنوان واحدها یا 
گره ها در آن  که  به تعامل می پردازند، برخالف شبکه 

اشخاص می باشند.

مثالی عینی از ایجاد بی عدالتی
در انتها به صورت مشخص به طرح مصداقی عینی 
یم -که با عدم توجه به پیامدهای ناعادالنه  می پرداز
ــوزه خــط مــشــی هــای ســالمــت- بر  خــط مــشــی هــا در حـ
گذاشته است. پیش از  ک آن اثر سوء  بی عدالتی و ادرا
اجرای طرح تحول نظام سالمت، نابرابری درآمدی میان 
متخصصان و فارغ التحصیالن دانشگاهی و صنف های 
مختلف به چشم می خورد؛ اما با اجرای طرح تحول 
نظام سالمت بر این نابرابری دامن زده شده و فاصله 
درآمدی میان صنف ها و فارغ التحصیالن باعث تشدید 
ک از بی عدالتی شد و اعتراضات و شکایاتی میان  ادرا

پرستاران و معلمان برانگیخت؛ این اعتراضات را می توان 
که توانسته اند  کوچکی از نارضایتی ها دانست  بخش 
گرایش  جنبه عینی به خود بگیرند. اثرات دیگری مثل 
بیش ازحد به رشته های علوم پزشکی میان داوطلبان 
دانشگاهی از جمله دیگر پیامدهای این امر است؛ اما 
کرد و آن این است آیا  سؤال جدی تری را می توان مطرح 
مسئوالن وزارت بهداشت بر این امر اطالع نداشته اند 
کنند؟  گاهانه نخواسته اند به این امر توجه  و یا اینکه آ
که نویسنده با یکی از مسئوالن وزارت  در مصاحبه ای 
که  بهداشت داشت، ایشان به صراحت اعالم نمودند 
با علم به چنین تبعاتی، این خط مشی پیگیری شده 
است. ایشان باال رفتن توقعات را فرصتی برای اصالح 
گروهی را مورد  می داند: »به تبع این که شما می آیید یک 
گروه دیگر باال می رود. این  حمایت قرار می دهید توقع 
طبیعی است. من این را چالش نمی دانم بلکه زمینه 

اصالح می دانم «.

پی نوشت

کار )1392(. استانداردهای ملی پیوست سالمت.  ]1[. مرکز سالمت محیط و 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

]2[. Dunlop, C. A, & Radaelli, C. M. )Eds.(. )2016(. Handbook of 
regulatory impact assessment. Edward Elgar Publishing.
]3[. Ansell, C, & Torfing, J. )Eds.(. )2016(. Handbook on Theories of 
Governance. Edward Elgar Publishing.

؟ع؟
مرکز رشد دانشگاه امام صادق

84

مکتوبات


