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دکتر محمد اسماعیل اکبری
استاد دانشگاه علوم پزشكي شهیدبهشتي

ایننر زها ننا هیننس ننای سیاسنني ارتمنناعي پیكننر نحیننف سنننم زا نندگ شر تنن اننند ه اا ننر شوشنن ای
اه بیننني ا ننر بننود بننر ایننر بنندر هازد منني کنننند  .نندگ دز بیاننناو ه بشننكر کشنني ننای کنمنني زهشننر
اسنن  .هایننر ه نننر دسنن زاسننتي ایشننار اا شننرهه سیاسنني ریبنن دننتند کنن دز ننف بننندی ننای ردینند
سیاسنني کشننوز نباینند اشننوز داشننت باشننند مواننور سنننم مسنندام ازاشننیابي نیدنن ه مننردم نن بننا ننی
شننا و ه مفب نن ای بنن ادننان نمنني یننند  .دز دنیننای منندیری بننیر ابملننل ایننر هكلیننف ننا زهشننر اسنن
نهننا نتیجنن کنناز زا منني بینننند ه ا ننند نمنني دانننند ه نمنني وا ننند بدانننند کنن
کنناز زا انجننام داده اسنن  .یعننني نهننا بنن اننرگ معسننوم (س ر) شننو

نن کدنني یننا نن شره نني ایننر

کننرده اننند کنن معینناز "مننا لننا " اسنن

ن ن "مننر لننا "  .امننا دز ایننر مفب ن ننا نب ن ازایننابي منني شننود "مننر لننا " اس ن .انناه ننر ن منني وا نند
بگوینند اشننر "مننر" مقبننو باشنند لبننو اسنن ه اشننر ننن سنناا میننابف اسنن ه نباینند نوا تنن شننود  .بهمننیر
بهاننن شننا و ننای علمنني منندیری سنننم زا دز رهننار بنن هحلیننل منني نشننین ه نهننا زا بننا رمایشنناو
مقننام مع نن ز بننری ه لننوانیر مسننون رمهننوزی اسنننمي ایننرار محننت منني انننی هننا هكلیننف ننود زا بننرای
نبنن نوشننتاز ا ه ش تاز ننای سیاسنني منني دانننی زهشننر کنننی ه معلننوم شننود نن هایننری وبدنن ه نن
هایننری بهتننر؟ کنند امننیر هایننر باینند عننو

شننود .ممكننر اسنن امننار نناا ایننر مقابنن ر اه ننام ا تنناده باشنند

اما ب ا ل هحلیل بطم نمي اند ک لشاهو نهایي با مردم اس .
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شاخص تولیت « :»Stewardship
دز ایننر مفب نن اننواه سننن م باینند کنننر نگننر باشنند ت منن ز تاز ننا زا دز سننایر بینن

ننای هوسننع ایننر

ن ر داشت باشد ه دز یت کنم" متوبي"باشد .برای هوبي شری نیز ند شا و ا می دازد :
ه اه اننواه عملینناهي زا بشناسنند ه نننرا دزد کننند ت دهمنن دا اننری ایننر اننواه عملینناهي زا بنن
اه د
کننند .ثابثنناد کننازی کننند کنن دیگننرار "سننایر بینن
ه انننری ر زا زعاین ن کننننند  .اشنننر سنننایر بین ن
هننوبي شننری منندیر نتواندننت اسنن بنن

ننوبي زعاینن

ننای هوسننع " نن ایننر اننواه زا بیننوبي دزد کننرده
نننای هوسنننع شمشنننیر بنننر بننندر سننننم من ني کشنننند

ننوبي اننری اننواه زا بننرای نهننا هبیننیر کننند  .ممكننر اسنن ش تنن شننود

نننیر شننده اسنن امننا نهننا نننار نكننرده اننند ت دز اینسننوزو متننوبي هام اسنن زا كنناز مناسننبي زا انتیننان
کننند ک ن بننرای بینندا زکننردر کنني بكنناز میننرهد ک ن

ننود زا ب ن

ننوان اده اس ن ت ن ن نك ن هالع ناد وابیننده اس ن

 .شننا و هوبینن دز بیاننناو ز بننر مع نن انقنننن انشنناا ننای میتل نني داشننت اسنن منجملنن دز ابن ینن
سیاسنن

ننای کلنني برنامنن پنننج هوسننع کنن دزبننند  91ت بننرای نیننل بنن نندگ "هأکینند بنن زهیكننرد اندننار

ساب ه سنم

م رانب " مي رمایند :

(:91-9یكپاز گي دز سیاستگذازی ت برنام زیزی ت ازاشیابي ت ن ازو ه هیسیو منابع عمومي)
ایننر رمننار هكلیننف عملكننردی متننوبي زا زهشننر کننرده ه اشننر عملنني نشننده اسنن یننا نمنني شننود طننای
مدیریتي اس ک باید هحلیل شردد .
ممكندنن بپرسننی کنن ایننر ز تنناز بننرای نیننل بنن

نن نند ي اسنن  .نندگ عملینناهي بیننوبي دز منناده 921

لننانور اساسنني هبیننیر شننده اسنن «.بر ننوزدازی اا هننأمیر ارتمنناعي اا ن ننر باانشدننتگي ت بیكننازیت پیننری ت
اا کازا تنننادشي ت بننني سرپرسنننتي ت دززاه مانننندشي ت انننوادز ه سنننوانب ت نیننناا بن ن
مرالبتهننای پزشننكي بسننوزو بیمنن ه یننره ت اقنني اسنن
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ننندماو بهداشنننتي دزمننناني ه

مگنناني  .دهبنن مو ننف اسنن ابنن لننوانیر اا

محنننل دز مننند ای عمنننومي ه دز مننند ای اا نننل اا مشنننازک منننردم ننندماو ه امایتهنننای منننابي نننوم زا
برای یت یت ا راد کشوز هأمیر کند» .
متوبي باید با هوبي شری ود محتوای ایر ماده لانوني زا پیاده کند .
شنننا و ز بریننن ( : )Leader Shipدز انننواه مننندیری سننننم پنننه اا هوبیننن ز بریننن هرنننود دازد
ت کنن بنناههر ه راشیرهننر اا منندیری اسنن  .ز برینن دز اننواه امننوز ارتمنناعي بنن من ننوز زعاینن عننداب
اسنن یعننني ننر یننز دز رننای ننود لننراز شیننرد اعنن اا سننرمای شننذازی ه یننا زیننن هننا مااسننل ر هننأمیر ه
ازهقننای سنننم مننردم باشنند  .مواننور ز برینن دز اننواه سنننم بنناا نن بننا هاشننذازی ازاشننیابي تن ننازو
ه ...دزکنننم مقننام مع نن ز بننری بنن

ننوبي زهشننر شننده اسنن  .هایننر بهداشنن دزمننار ه مننوا

پزشننكي

با بهره شیری اا ایر هوار باید پاسیگوی عملكرد ود دز لبا مردم باشد .
بهرانننا اه زا ز بنننر ا نننلي عنننداب امنننوز ارتمننناعي ه بنننویمه سننننم بعننننوار شنننا و منن مت یینننر نننای
دیگننر ارتمنناعي منني شناسننی .ایننر شننا و دز اننواه ننای لننانوني منجملنن بننند ن منناده  63لننانور برنامنن
پننننج هوسنننع بینننوبي منننده اسنن دز اینننر بنننند لنننانونيت هوبینن ه ز برینن دز انننواه امنننوز ارتمننناعي بنننا
محوزی سنم ب هاازو بهداش ت دزمار ه موا

پزشكي هاشذاز شده اس .ایر بند مي شوید:

بنننند ن – مننناده  63لنننانور برنامن ن پننننج  :سیاسنننتگذازی ه برنامن ن زینننزی ن نننازو بین ن
بهداش ت دزمار ه موا

سننننم دز هاازو

پزشكي متمرکز مي شردد .

انناه ننر شنناه هایننری اا ایننر پشننتوان ننای لننانوني ه اقننولي اسننت اده کننند ه بنن سنننم مننردم کمننت
نماید اه زا مو

مي دانی ه شرن "باید عو

شود"

شنننا و مننندیری ( : )Managementبعننند اا هوبیننن کننن شنننا و راشینننری اسننن ه ز بریننن کننن
هكلیف زا با دیگر بی

ای هوسع زهشر مي کند .
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شننا و سننوم منندیری اسنن کنن معمننوهد دزهر بیشنني اسنن یعننني نبنن بعنننوار منبننع عمننومي دز ا تینناز
هاازو بهداشنن لننراز شر تنن اسنن بننا نن سیاسننتگذازی ت برنامنن زیننزی ه ازاشننیابي دز نندم مننردم لننراز
مننني شینننرد دز اقیقن ن

گنننونگي اهبوین ن بنننندی نیاا نننای رامعن ن ه هیسنننیو مننننابع عمنننومي اا ه نننایف

مننندیریتي هاازو بهداشنن اسنن بننندیهي اسنن دز امانهنننای بحراننني مثنننل کمبنننود ازا اینننر شنننا و یلننني
پرزنننت هننر منني شننود ه منندیری سنننم

باینند هننوار اهبوینن بننندی زا بننا زعاینن عننداب داشننت باشنند دز

اینجننا هسننمی بنن هحلیننل عملكننرد هاازو بهداشنن ننندازم امننا مننرد م بیننوبي منني هوانننند لشنناهو کنننند کنن
هننأمیر سنننم بننرای نهننا سننانتر شننده اسنن یننا سننی هننر ا نن سنننم بننا ننند سننا پننی

ازاانتننر شننده

اس یا شرانتر ه ده ا مفب دیگر مردمي.
هلتنني ازا کنن یننا شننرار میشننود هاازو بهداشنن اسنن کنن باینند بننا ازاونن زا كاز ننای بننابیني ه پاینن بگوینند
ایننر منناده اهبینن هازد شننودیا نشننود ت ایننر دازه هوبینند شننود یننا نشننود ت دسننتگاه میكرهسننكوا شننمي بننرای
ن ایننر دزمننار
رراانني ننای علمنني بیاینند یننا دسننتگا های هننأمیر نینناا بیمننازار سننرااني ت اه باینند بگوینند ا نن د
انجننام شننود یننا نشننود  .منن ایننر اه النناو زا دز شننا و منندیریتي هاازو بهداشنن منني هننوار ازایننابي کننرد
اشننر مبتننني بننر بننرها ت شننیور ت کشننندشي ت اثربیشنني ت هقدننی منننابع شننده اسنن ت ه اشننر بننرای ننر ز تننازی
زا نمنننای مشنننیو اعننننم کنننرده اسن ن ت نن ن هنهنننا مننندیری
ه هوبینن مناسننبي زا نن دز معننر

نمننای

شذاشننت اسنن

بیشنننتر بن ن منننردم هقوین ن شنننود ه شرنن ن "بایننند عنننو

نننوبي اعمنننا کنننرده اسن ن بلكن ن ز برین ن
نولنن ایننر هایننر محتننرم باینند بننرای نندم

شنننود" منننانطوز کن ن منا ن ن رمنننوده ایننند دز

سنننا تاز ای علمننني مننندیری رهننناني ه دز رمانهنننای مقنننام مع ننن ز بنننری ه لنننوانیر مسنننون رمهنننوزی
اسنننمي ت هكلیننف اینكنن

نن هایننری باینند بماننند ه نن هایننری باینند بننرهد زهشننر اسنن دز منن ایننر

مفب نن ننا "مننردم محننوزی" یننت ا ننل ه یت ییننر اسنن  .کنن دز نبنن دز اننا اااننر دز کشننوز مننا اه ننام
منني ا تنند منا نن نمنني شننود .بننرای مثننا شننا و ننای ننندی زا کنن مقدمنن بننرای هعننوی

ه یننا هشننعیف

اسنن اا زهانامنن دهبتنني ایننرار کننر منني کنننی ه انت نناز دازینن نهننا زا بننا شننا و ننای مقننام مع نن ز بننری
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ه لننوانیر مسننون رمهننوزی اسنننمي ه بننا بنناا ننوزدی ارتمنناعي مقایدنن کنینند هننا معلننوم شننود هایننر باینند
بماند یا برهد .
زهانامنن ایننرار اعنننم کننرده اسنن کنن هایننر بهداشنن منني وا نند لیمنن دازه زا ا ننزای

د نند ننور ازا

شننرار هننری بننرای هننأمیر دازه بنن اه داده اننند ت زوننیه رمهننوز محتننرم رمننوده اسنن اانندی بنن بهاننن نبننود
ازا انن ننندازد لیمنن دازه زا بنناه ببننرد امننا بنناا نن هایننر محتننرم اننرگ دیگننری زا اده اسنن ه ش تنن اسنن
ازا ننندازی ه لیمنن

ننا بنناه منني زهد .ایننر یننت دبیننل بننرای (هعننوی

شنننا و نننای اقیقننني ت اقنننولي ه لنننانوني کنننر شنننده ن ن
دز نمنني ینند بننا شننا و ز برینن کنن نهنن رننایز نیدنن

هایننر) ت کنن نمنني داننن بننا کنندام

نننواني دازد  .بنننا شنننا و هوبین ن کن ن رنننوز

ننور دز ایننر شننا و باینند عامننل مننوزد مشنناهزه

بنننرای بحنننرار ازای هاازو بهداشننن باشننند نننن انننواه نننای التسنننادی نننرگ  .امنننا مننني هنننوار ر زا دز
شنننا و مننندیری ردنننتجو کنننرد ت یعنننني ازا کنن دز مننندیری سننننم

گوننن هیسنننیو داده شنننده اسنن

نولنن انن دازینن بگننویی هایننر باینند بننرهد یننا نننرهد  .دز هحلیننل ننای سیاسنني ت زهانامنن ای ه سننای
ننننیر ازاشنننیابي کازشناسننني دینننده نشنننده اسنن ه ای کنننا

ننا

کنن مفب نن نننای کازشناسننني رنننای شنننا و

ننای سیاسنني زا منني شر نن کنن مننردم هجلنني هالعنني عننداب زا دز امننوز ارتمنناعي دز رمهننوزی اسنننمي
منني دیدننند ه بنني ه نناهو اا ایننر دعننوا ننای سیاسنني هعریننف نمنني کردننند ه نمنني ش تننند کنن "دعننوای
ودشننار" اسنن بنن مننا "زبطنني ننندازد .بنندهر اا دعننوای ازا"کنن بهاننن هعننوی
مقامنناو دهبتنني ه زسننان ننای دهبتنني بننرای هعننوی

اسنن

نهننا نن دعننوا زا دز اشننوز زوننیه محتننرم یننت

دانشننگاه ن نن کننرده اننند کنن بننرادز نننني ه نننني اسنن ه نننر سننم
نشننود "هایننر باینند بننرهد" بنناا ن
سنننم

نن

هایننر اسنن ت اسننتدههو

ننا زا دازد ه اشننر اه برکننناز

ننر ن ششننت نیننا ت ک ن ایننر هعننابیر بننا کنندام شننا و منندیریتي دز اننواه

ننواني دازد ت یننا بننرای مننردم ننرم منني کننند نن کدنني زوننیه دانشننگاه ه یننا هاازهیاننن باشنند

یننا نهننا بنندنبا عننداب

بننا رمننای

دننتند ه یننا ایننر امننر هنننال

اس ن "مر لا " ندازد .
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معسننوم (س ر) یعننني "مننا لننا " مهنن

اببتنن هنهننا بلننندشو ای دهبتنني نیدننتند کنن ایننر هحلیننل ننا زا بنن شننو

منني زسننانند ت کلینن زسننان ننای

دیگننر سیاسنني دز د ننار اا نننني کنن نننر لنندز علنن دازد دادسننیر داده اننند ه ش تنن اننند کنن اه نباینند بننرهد
ه بننابتبع هایننر نن نباینند بننرهد (زهانامنن زسنناب ) بنناا نن دز شننا و ننای ایننر عزیننزار ار نني اا مننردم
ه کنناز بننرای مننردم بننر میننار نیامننده اس ن ه ایننر بنناز ن مفب ن ننای سیاسنني اس ن ک ن اك ن ز ننتر ه نننر تر
مي د د .
دز ایننر میننار بننر منني شننردی ب ن رمایشنناو مقننام مع ن ز بننری ک ن کنناز بننرای مننردم زا ا ننل داندننت اننند ن ن
اسننت اده اا ااداسنناو مننردم بننرای اننل ا تن نناو ننود ت ه بنن
کننند بنن کشننوز یاننن کننرده اسنن  .امینند اسنن
مردم نتیج

م هن

ننراا

رمننوده اننند کنن ننر کننه نننیر

نندم بنن کشننوز مبنننای اندیشنن عمننل باشنند هکننازبرای

ان ال مدایل بیر شره ي با است اده اا ااداساو مردم .
هابدنم علي مر ابتبع ابهدی

6

