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چکيده
مقدمه
براي اجرایي شدن سياستهاي ابالغي در حوزه سالمت ،گام نخست تبيين ابعاد مختلف هرر سياسرت برراي
متوليان این حوزه است .در این زمينه فرهنگستان علوم پزشکي كشور ،متناسب با  91سياست ابالغي ،اقدام
به تعریف  96مطالعه مرتبط با بندهاي مختلف این سياستها كرد .مطالعه حاضر با هرد تل يرق مرداالال
معرفي شده در بندهاي مختلف این سياستها ،طراحي و اجرا شده است.
روششناسي
مطالعه حاضر به روش كي ي و در سال  9311انجرام شرد .مرداالال اولویرتدار مطالعرا  96گانره تبيرين
سياستهاي ابالغي توسط تيم تل يق ،انتخاب و برا اسرت اده از روش ت ليرل كي ري و مبتنري برر اراراوب
اهرمهاي كنترل نظام سالمت طبقهبندي شد.
يافتهها
در مجموع  911مداالله براي اجرایي سازي سياستهاي ابالغي انتخاب شد .مداالال در قالرب پرنگ گرروه
تل يق و ارائه شدند 16 .مداالله ساالتاري 55 ،مداالله فرایندي 31 ،مداالله راهبردي 1 ،مداالله م تروایي و
 33مداالله رفتاري تعيين شد.
بحث و نتيجهگيري
از منظر ساالتاري مداالال در زیرگروههاي نيروي انساني ،مدیریت اطالعاتي ،فراهمسازي حمایت مالي،
یکپاراهسازي قوانين ،از منظر فرایندي زیرگروههاي بازنگري و تدوین برنامه ،مکانيزم پرداالت و پایش و
ارزشيابي ،از منظر راهبردي زیرگروههاي سازماندهي ،ارتباطا درونبخشي و برونبخشي و بازتعریف نقشها
و از منظر م توایي توجه به ارزشها و از منظر رفتاري زیرگروههاي رفتار ارائهكننده ،مردم و آموزش مورد
نظر است.
جمعبندي مداالال در قالب پنگ اهرم كنترل نظام سالمت نشان مي دهد از منظرر تر مين منرابع ،نيراز بره
ت مين مالي پایدار ،در زمينه پرداالت نياز به اتخاذ رویکردهایي از قبيل پرداالت مبتني بر عملکرد ،در زمينه
سازماندهي ،توجه به گسترش نظام ارجاع ،در زمينه قوانين و مقررا  ،جهتدهي قوانين در راسرتاي حرف
تقاضاي القایي و در نهایت به منظور در جهت مدیریت رفتار ذين عان در راسرتاي بهبرود كي يرت؛ افرزایش
فرهنگ بهرهوري در سازمان مورد نياز ميباشد.
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