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Abstract
Objective (s): Access to relevant information is the basis for making the right decision and choice. However, people have very
little information about the structures, processes and outcome of hospitals and the quality, price and efficiency of services
provided. The experiences of other countries have shown that the first step to move towards transparency is the tendency and
determination of the authorities. This research then aimed to measure the tendency of hospital managers to be transparent in
disclosing information to public.
Methods: The present study was an applied descriptive study using survey method. A questionnaire was developed by
research team and used after confirming the face and content validity as well as its reliability. This questionnaire was
completed by 310 senior, middle and operational managers of genral public hosptials affilated to Tehran University of Medical
Sciences (TUMS). Data analysis was performed using SPSS software.
Results: The highest tendency of participants was towards information transparency related to the structural indicators and the
lowest was in outcome indicators of hospitals. Management level, organizational position and level of education showed
significant relationship with the tendency to transparency in its various dimensions.
Conclusion: Hospital managers have a relatively strong tendency for transparency of information in the general public
hospitals. Taking knowledge of the priorities and desires of managers, policymakers might be able to identify the disclosable
performance indicators. Public disclosure of less sensitive indicators (i.e. structural indicators) might pave the way for the
transparency practices.
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چكیده

نتیجه گیری :وفق نتایج این مطالعه ،مدیران بيمارستانی مطالعه به طور لی تمایل نسبتا زیادی به شفافيت اطالعات برای مردم دارند .سياستگذاران می توانند با
آگاای نسبت به اولویت اا و تمایالت مدیران ،شاخص اای قابل انتشار اطالعات بيمارستانی بومی شور را شناسایی رده و از شاخص اایی با حساسيت متر
فرآیند شفافيت را در شور آغاز نند.
کلیدواژه :شفافيت ،دسترسی آزاد به اطالعات ،مدیران بيمارستان
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مقدمه :دسترسی به اطالعات متناسب اساس تصميم گيری و انتخاب صحيح است .با این وجوود ،موردم اطالعوات بسويار انود ی از سواختاراا،
فرآینداا و پيامداای بيمارستان اا و يفيت ،قيمت و ارایی خدمات ارائه شده در اختيار دارند .تجارب دیگر شوراا نشان می داود وه وجوود
تمایل و اراده در مسئوالن می تواند یکی از قوی ترین پيشران اا برای ایجاد شفافيت باشد .ادف این پژواش سونجش ميوزان تمایول مودیران
سطوح مختلف بيمارستانها به ایجاد شفافيت در ارائه اطالعات مرتبط با شاخص اای بيمارستانها به عموم است.
مواد و روش کار :پژواش حاضر یك مطالعه توصيفی -تحليلی بود ه به روش پيمایشی انجام شد .پرسشنامه محقق ساخته بعد از تایيد روایوی
صوری و محتوایی و پایایی ،توسط  310نفر از مدیران ارشد ،ميانی و عملياتی بيمارستان اای دانشگاه علوم پزشکی تهران تکميل شود .تحليول
داده اا با مك نرم افزار  spssانجام گرفت.
یافته ها :بيشترین ميزان تمایل مدیران نسبت به شفافيت اطالعات ،در حوزه شاخص اای ساختاری و مترین ميزان در خصوص شاخص اای
پيامدی بيمارستانها بود .سطح مدیریتی ،پست سازمانی و ميزان تحصيالت با تمایل به شفافيت در ابعاد گوناگون آن ارتباط معنی دار داشت.

] [ Downloaded from payeshjournal.ir on 2022-05-24

تمایل به شفافیت در مدیران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

کد اخالقIR.AJUMS.REC.1397.689 :

276

] [ DOI: 10.52547/payesh.20.3.275



نویسنده پاسخگو :تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشکده بهداشت
E-mail: me.mazinani@gmail.com

سال بیستم ،شماره سوم ،خرداد ـ تیر 1400

مریم مزینانی و

تمایل به شفافيت در مدیران ...

277

] [ Downloaded from payeshjournal.ir on 2022-05-24

پژواش فعلی یك مطالعه توصيفی -تحليلی و اربردی است وه بوه
روش پيمایشی انجام گرفته اسوت .نمونوه پوژواش شوامل مودیران
ارشد ،ميانی و عمليواتی بيمارسوتان اوای آموزشوی دانشوگاه علووم
پزشکی تهران (14بيمارستان) است ه به روش سرشماری انتخواب
شده اند .افرادی از ار بيمارستان به تناسب جایگاه مدیریتی (ارشود،
ميانی و عملياتی) انتخاب شدند و از آنها خواسته شد تا تمایل خوود
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شفافيت از گذشوته ،یوك نيواز عموومی بورای جواموک دمو راتيوك
بودهاست ام چنين حق آگاای و دسترسی به اطالعات یك موضوو
مهم در جوامک مدرن است ه می توانود باعوا افوزایش مسوئوليت
پذیری و پاسخگویی ،ارتقای شایسته ساالری ،مشار ت فعال و موثرر
مردمی ،و در نتيجه افزایش ارآمدی و سرمایه اجتمواعی شوود[.]1
طبق تعریف بانك جهانی «شوفافيت» بوه معنوای "دسترسوی اموه
ذینفعان به جریان اطالعات قابل اتکا و به موقک اقتصادی ،اجتماعی،
سياسی"است[ .]2شفافيت واژه جدیدی در ادبيوات پژواشوی نموام
سالمت است و از شاخص اای مهم ارزشويابی عملکورد و حمکرانوی
نمام اای سالمت در سراسر دنياست[ .]3موسسوه پزشوکی آمریکوا
) (IOMشفافيت خدمات بهداشتی درمانی را اینگونوه تعریوف موی
ند« :اطالعاتی درباره يفيت ،قيمت ،ارایی و تجربيوات مشوتریان
از خدماتی ه دریافت رده اند ه قابل دسترس برای عمووم ،قابول
اعتماد و قابل فهم باشد .ادف از ارائوه ایون اطالعوات اررگوذاری بور
رفتار مشتریان ،ارائوه ننودگان خودمات ،توامين ننودگان موالی و
دیگران است تا به نتایج بهتری دسترسی پيدا نند[».]4
ااميت شفافيت برای سازمان اای بهداشتی درموانی را بوا یوادآوری
فاجعه بریستول متوجه موی شوویم .در سوال  1995در بيمارسوتان
سلطنتی بریستول ،ود ان زیادی در ارر جراحی قلب فووت شودند.
این اتفاق با افشاگری یك پزشك در رسانهاا به یك رسوایی بوزر
تبدیل شد .پس از این افشاگری مردم خواستار تحقيوق عموومی در
این موضو و انتشار علنی نتوایج آن شودند .نتوایج تحقيوق بوا 200
پيشنهاد اصالحی در سال  2001منتشور شود .یکوی از اصولیتورین
اصالحات ،شفافيت عملکرد جراحان با استفاده از نور مور و ميور
بود[.]5
ضرورت پرداختن به شفافيت از توجه به آروار و نتوایج آن مشوخص
می شود .تجربيات نمام طب ملی انگلستان ) (NHSو سایر شووراا
در رابطه با انتشار اطالعات بيمارستانی نشان میداود وه شوفافيت
موجب شده است بيمارستانها خدمات خود را ازینه  -اروربخش تور
ارائه نند ،امچنين به افزایش پاسخگویی و ارتقای يفيوت موك
شایانی رده است[ .]6برای مثال در سوئد با انتشار نر مر و ميور
طی دو سال نر مر و مير نصف شد[ .]7تيم لسی یکی از نفرات
اصلی ایجاد ننده شفافيت در انگلستان بيوان موی نود" :شوفافيت
عملکرد ارائه داندگان خودمت مویتوانود جوان انسواناوا را حفو
ند[ ".]8شفافيت در افشای خطااای پزشکی ممکن است منجر به
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ااش قابل توجه پرونده اای قصور پزشکی  ،وااش ازینوه اوای
دادرسی و یك محيط امن تر شود[.]9
بررسی تجارب شوراای پيش رو در شفافيت اطالعوات نشوان داده
است :با وجودی ه انتشار اطالعات زمان انتمار و تجربوهی بيمواران
در شوراا رایج بوده ،اما انتشار برخی اطالعوات جزئوی مربووط بوه
يفيت و ایمنی خدمات پزشکان معمول نبوده است .دليل ایون امور
وجود مسایل حل نشودهی روششوناختی و اخالقوی و نگرانویاوای
ناشی از پيامداای ناخواستهی این سياست عنوان شوده اسوت[.]10
انتشار اطالعات باید به روشوی نمامنود انجوام شوود وه صوداقت و
شفافيت در مورد مراقبت اای ارائه شده را تضمين ند[.]11
آجزین و فيشباین در نمریه نگرش خود اینگونه فرض می نود وه
بهترین پيش بينی ننده رفتار یك فرد سنجش تمایل به انجوام آن
رفتار در اوست[ .]12نبود اراده سياسی قوی برای تحقق شوفافيت و
به تعبيری ،پروژه نشدن شفافيت در شوور ،منجور شوده اسوت وه
قوانين مهمی مانند قوانون انتشوار آزاد اطالعوات یوا قوانون ارتقوای
سالمت نمام اداری ه برای تحقق برخی از ابعاد شوفافيت تصوویب
شده اند یا اجرا نشوند و یا به نحو نا ارآمد اجورا شووند[ .]13تجربوه
پرونده الکترونيك سالمت و پزشك خانواده نشان میداد وه حتوی
در صورت وجوود سواختار و قوانون نيوز ممکون اسوت وه ايچگواه
شفافيت ایجاد نشود زیرا پيشرانه اصلی ایجاد شفافيت تمایل و اراده
مسئوالن است[ .]14نتایج این مطالعه می تواند به برنامه ریزی برای
ارتقای شفافيت اطالعات در نمام سالمت ایران مك ند.
با توجه به اینکه می دانيم بيمارسوتان ماننود اور سوازمان دیگوری
ورودی ،انجام فرآیند و خروجی دارد ،این پژواش تمایل مدیران بوه
شفافيت اطالعات و شاخص اای بيمارستانی را در سه بعد (شفافيت
اطالعات و شاخص اای ساختاری ،شفافيت اطالعات و شاخص اای
فرآیندی ،شفافيت اطالعات و شاخص اای پيامدی) موورد سونجش
قرار داده است.
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این پوژواش بور اسواس دادهاوای جموکآوری شوده از  310نفور از
مدیران ارشد ،ميانی و عملياتی بيمارستاناای دانشگاه علوم پزشکی
تهران انجام گرفت .ميزان پاسوخگویی جامعوه موورد مطالعوه 77/5
درصد بود ه عدم پاسخگویی اا مربوط به امکاری نکوردن برخوی
بيمارستانها و مدیران با پژواش بود 71 .درصد از شور ت ننودگان
در این پژواش را زنان تشکيل می داند وا ثور افوراد در رده سونی
 50-41سال قرار داشتند ،ام چنين ا ثور ایون افوراد ( 72درصود)
متاال بودند .بيشتر شر ت نندگان افراد دارای مدرک ارشناسوی
( 47درصد) استند ،امچنين بيشتر افراد با سوابقه واری و سوابقه
مدیریتی زیر  10سال بودند .از نمر پست سازمانی ،بيشترین درصود
را مدیران بالينی با  53درصد و متورین درصود را افوراد در پسوت
مدیر پارا لينيك با  8درصود تشوکيل دادنود 46 .درصود از افوراد از
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را به نسبت بوه شوفاف سوازی اطالعوات مختلوف بيمارسوتان خوود
مشخص نند 41 .نفر از مدیران ارشود شوامل ریويس بيمارسوتان،
مدیر بيمارسوتان ،متورون ،معواون آموزشوی پژواشوی 124 ،نفور از
مدیران ميانی شوامل :سووپروایزر ،مودیر موالی_حسوابداری ،ریويس
اداری ،مسئول داروخانه ،ریيس بخوش بوالينی ،مسوئول آزمایشوگاه،
مسئول رادیولوژی ،مسوئول واحود فيزیووتراپی ،مسوئول حراسوت و
 145نفوور از موودیران عمليوواتی شووامل :مسووئول تابخانووه ،مسووئول
دبيرخانه ،مسئول تاسيسات ،مسئول روابط عمومی ،مسئول بهداشت
محيط_حرفه ای ،مسئول واحد تغذیه ،مسئول واحد بهبود يفيوت،
مسئول ایمنی بيمار ،مسئول واحد مهندسی پزشکی ،مسئول واحود
فنوواوری اطالعووات ،مسووئول ووارگزینی و سرپرسووتار بووا پژواشووگر
امکاری رده و پرسشنامه را تکميل ردند.
نسووخه اوليووه پرسشوونامه براسوواس مطالعووات موورتبط طراحووی
گردید[ ]14،15،16ه شامل دو بخش گویه اوای عموومی و گویوه
اای اختصاصی بود .گویه اای عمومی مربوط به متغيراای زمينهای
و اطالعات دموگرافيك (سن ،جنسيت ،وضوعيت تااول ،تحصويالت،
پست سازمانی ،سابقه ار ،سابقه مودیریت و سوطح مودیریتی) بوود.
سواالت اختصاصی نيوز در سوه بخوش ميوزان تمایول بوه شوفافيت
اطالعات و شاخص اای ساختاری ،فرآینودی و پيامودی بوا مقيواس
ليکرت پنج گزینه ای امال موافقم ،موافقم ،نمری نودارم ،مخوالفم و
امال مخالفم با امتياز اای( )1-2-3-4-5تنميم شد.
روایی صوری ابزار به دو روش می و يفی تایيود گردیود .ابتودا در
یك پنل خبرگان متشوکل از متخصصوان مودیریت سوالمت(6نفور)،
مدیر بيمارستان (2نفر) و مسئوول بهبوود يفيوت ( 1نفور) ،سوطح
دشواری ،ميزان عدم تناسب ،ابهام عبوارات و یوا وجوود نارسوایی در
معانی لمات مورد بررسی قرار گرفت و نمرات در پرسشنامه اعموال
شد .سپس در روش می ابزار در اختيار  60نفر از جامعه ادف قرار
گرفووت .پووس از تکميوول پرسشوونامه توسووط گووروه اوودف ،امتيوواز
تارير ) (Impact Scoreمحاسبه شد (.)1/9
بووه امووين صووورت ،در بررسووی يفووی روایووی محتوووا از تعوودادی از
متخصصان مدیریت سالمت درخواست شود پوس از مطالعوه دقيوق
ابزار ،دیدگاه اای اصالحی خود پيرامون موارد رعایت دسوتور زبوان،
استفاده از لمات مناسب ،ااميت سواالت ،قورار گيوری سوواالت در
جای مناسب خود و زمان تکميل پرسشنامه را به صورت تبی ارائه
نمایند .پس از جمک آوری نمرات متخصصان ،تغييرات الزم در ابوزار
مورد توجه قرار گرفت ،سپس بورای ارزیوابی موی روایوی محتووا و
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جهت اطمينان از اینکه مهمترین و صوحيح تورین محتووا (ضورورت
سوال) انتخاب شوده اسوت ،نسوبت روایوی محتووا )(CVRو بورای
اطمينان از اینکه گویه اای ابزار به بهترین نحو جهت اندازه گيوری
محتووا طراحوی شوده ،از شواخص روایوی محتووا) (CVIاسوتفاده
شد[ .]17برای این منمور ،از آنان درخواست شد ه در خصوص ار
یك از گویه اای ابزار به صورت (ضروری است ،ضروری نيست ولوی
مفيد است و ضروری نيست) پاسخ داد .پاسخ اا بر اسواس فرموول
) (CVRمحاسبه و با جدول الوشه انطبواق داده شود[ .]18نسوبت
روایی محتوایی لی پرسشنامه  0/95محاسبه شد .بررسوی شواخص
روایی محتوا بر اساس شواخص والتوز و باسول صوورت گرفوت[.]19
بدین منمور نمرات متخصصين مدیریت سوالمت راجوک بوه مربووط
بودن ،ساده بودن و واضح بودن ار سوال جموک آوری شود .پوذیرش
آیتم اا براساس نمره  CVIباالتر از  0/79بود  .نتایج  CVIحوا ی
از آن بود ه تمامی گویه اوای نموره بواالتر از  0/79داشوتند و لوذا
مناسب تشخيص داده شدند .در نهایت ابزار به صورت پرسشنامه ای
با 72سوال آماده شد .پس از ارزیوابی روایوی جهوت بررسوی پایوایی
پرسشنامه از روش آلفا – رونبا استفاده شود .بوا اسوتفاده از نورم
افزار آماری  SPSSمقودار آلفوای رونبوا ایون پرسشونامه 0/92
اندازه گيری شد.
برای تحليل یافته اا در سطح آمار توصيفی از مشخصهاوای آمواری
نمير فراوانیاا ،ميانگيناا و درصداا استفاده شود و در سوطح آموار
استنباطی ،از آزمون اای فرض آماری متناسب استفاده شد.
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مدیران عملياتی استند و  13درصود از مودیران ارشود وه در ایون
مطالعه شر ت ورده انود .نموره ول تمایول بوه شوفافيت مودیران
بيمارستاناای دانشگاه علوم پزشکی تهران  74/05درصود بوود .بور
اساس مقياس پنج رتبه ای ليکرت ،نموره ول تمایول بوه شوفافيت
اطالعات در محدوده زیاد قرار گرفت .بوا بررسوی ميوزان تمایول بوه
شفافيت به طور جزئیتر در ابعاد گوناگون آن متوجه می شوویم وه
تمایل مدیران به تمام ابعاد شفاف سوازی اطالعوات بيمارسوتانی در
مقياس زیاد نبوده است .بيشترین نمره افراد موورد مطالعوه فوارز از
مشخصات دموگرافيك آنها در بخش تمایول بوه شوفافيت اطالعوات
ساختاری ( 83/29درصود) و متورین نموره متعلوق بوه تمایول بوه
شفافيت اطالعات و شاخص اای پيامدی ( 65/13درصد) است.
جدول  1اطالعات و شاخص اایی را ه مدیران بيمارسوتانی تمایول
بيشتری به شفاف سازی آنها دارند را نشان می داد .مدیران تمایول
خيلی زیادی به انتشار اطالعات معرفی ننده ویژگوی اوا و فعاليوت
اای بيمارستان دارند.
جدول 2اطالعات و شاخص اایی را ه مودیران بيمارسوتانی تمایول
متری به شفاف سازی آنها دارند را نشان می داد .شبکه مودیریتی
بيمارستان اا تمایل خيلی می به شفاف سازی اطالعات و شاخص
اای مربوط به مر و مير ،ایمنی بيمار ،تعرفه اا و اطالعات سورانه
پرسنل برای عموم مردم دارند.
امانطور ه در جدول 3مشوخص شوده اسوت ا ثریوت مودیران بوه
شفافسازی اطالعات ساختاری تمایل خيلی زیوادی دارنود .مقایسوه
ميانگيناای این جدول نشان می داد وه ميوانگين ميوزان تمایول
خيلی م در بعد پيامدی(12/04درصد) رشد قابل توجهی نسبت به
بعد سواختاری (2درصود) و فرآینودی ( 3/13درصود) دارد بنوابراین
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ميزان عدم تمایل به شفافسازی اطالعات در بعد پيامدی بيشوتر از
سایر ابعاد شوفافيت اطالعوات بيمارسوتانی اسوت .یافتوه اوای ایون
مطالعه نشان داد ارتباط معنی داری ميان جنسيت ،سن و وضوعيت
تاال بر شفافيت اطالعات به صورت لی و یا در ابعواد گونواگون آن
وجووود نداشووت .تمایوول موودیران در رده اووای مختلووف تحصوويلی
( ارشناسی ،ارشناسی ارشد ،د تری ،متخصص و فوق تخصص) به
شفافيت اطالعات بيمارستان اا با یکدیگر ،در بعود پيامودی تفواوت
داشت .مدیران با تحصيالت ارشناسی به شفافيت اطالعات پيامدی
تمایل بيشوتری داشوتند و پزشوکان متخصوص تمایول متوری بوه
شفافيت این اطالعات نشان دادند.
افراد حاضر در این مطالعه از نمر پست سازمانی به سه گروه مدیران
بالينی ،مدیران پارا لينيك و مدیران پشتيبانی-اداری-مالی تقسويم
شده بودند .یافته اا نشان می داد بين این سه گروه از نمور تمایول
لی به شفافيت اطالعات تفاوت اایی وجود داشت .بيشترین ميوزان
تمایل به شفافيت در گروه مدیران بوالينی و متورین آن در گوروه
اداری -مالی -پشتيبانی قرار دارد .ام چنوين مودیران پسوت اوای
بالينی نسبت به گروه اای دیگر به شفافيت اطالعات پيامدی تمایل
بيشتری داشتند.
یافته اای این پژواش نشان داد ه تمایل به شوفافيت (بوه صوورت
لی و در ابعاد آن) ارتباط معنادار با ميوزان سوابقه واری و سوابقه
مدیریتی نداشت .مدیران در سطوح مختلف مدیریتی ،شامل مدیران
ارشد ،ميانی و عملياتی از نمر تمایل بوه شوفافيت اطالعوات بوا اوم
تفاوتی نداشتند .با نگرش جزئوی تور و سونجش تمایول مودیران بوه
شفافيت اطالعات در ار ودام از ابعواد آن موی بينويم وه مودیران
عملياتی به شفافيت اطالعات پيامدی تمایل بيشتری داشتند.
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جدول  :1بیشترین میزان تمایل شبكه مدیریتی بیمارستانها نسبت به شفافیت اطالعات و شاخصها
ابعاد شفافیت اطالعات

اطالعات ساختاری

اطالعات پيامدی

اطالعات و شاخص های هر بعد
بيمه اای طرف قرارداد

73/2

تخصص اای پزشکی بيمارستان

69/7

برنامه روزانه درمانگاه اا

67/4

ميانگين زمان انتمار برای دریافت خدمات آزمایشگاای

30/6

انوا گوااينامه اای معتبر اخذشده توسط بيمارستان

48/7

درجه اعتباربخشی بيمارستان

47/6

رضایت از نحوه برخورد ار نان غير بالينی

32/3
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اطالعات فرآیندی

میزان تمایل(درصد)

جدول  :2کمترین میزان تمایل شبكه مدیریتی بیمارستانها نسبت به شفافیت اطالعات و شاخص ها
ابعاد شفافیت اطالعات

اطالعات ساختاری

اطالعات فرآیندی

اطالعات و شاخص های هر بعد
تعرفه دارواای رایج مصرفی بخش اا

5/2

تعرفه لوازم مصرفی روتين بيمار

5/2

نسبت پرستار به تخت

4/8

درصد بيماران تعيين تکليف شده در اورژانس
در مدت  6ساعت

5/5

ميزان مر
اطالعات پيامدی

میزان تمایل (درصد)

26/8

و مير در حين بيهوشی

اشيا به جا مانده در بدن بيمار در ار  1000جراحی

25/5

و مير به تفکيك پروسيجراای درمانی

23/9

ميزان مر

ابعاد شفافیت اطالعات بیمارستانی

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

انحراف معیار

میانگین

اطالعات و شاخص اای ساختاری

49/8

26/6

15/8

5/8

2

0/9

4/1

اطالعات و شاخص اای فرآیندی

25/4

32/9

29/9

8/7

3/1

1/0

3/6

اطالعات و شاخص اای پيامدی

19/65

27

31/84

14/61

12/04

1/1

3/2

بحث و نتيجهگيري

ادف از این پژواش سنجش تمایل مدیران به شوفافيت اطالعوات و
شاخص اای بيمارستانی برای عمووم موردم و تعيوين ارتبواط بوين
متغيراای دموگرافيك مدیران بيمارستان اا و تمایل به شفافيت در
آنها می باشد.
یافته اای این مطالعه نشان می داد ه تمایل مدیران به شوفافيت
اطالعات بيمارستانی نسبتا زیاد است .تمایل به صورتاای مختلوف
برای نشان دادن شرو فعاليت عمدی ،حالت ذانی امراه با ميل به
عمل و گرایش آگااانه به عمل ،مورد استفاده قرار می گيرد[ .]20با
توجه به اینکه مدیران ارشد ميانی و عملياتی در بيمارسوتان اوا بوه
ميزان زیادی تمایل به شفافيت دارند این سوال مطرح می شود وه
280
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به چه دليل مطالعات دیگر حا ی از عدم شفافيت در نمام سالمت و
ا ثر حوزه اوای عموومی شوور اسوتند؟[ ]13،21،22آیوا مووانعی
جدی بر سر راه مدیران است ه آنها به رغم ميل و عالقه خود نموی
توانند اطالعات شفاف را در اختيار عمووم موردم بگذارنود؟ پوژواش
اای صورت گرفته در حيطه اقتصوادی و موالی نشوان موی داود بوا
وجود امه استداللاایی ه در ارتباط بوا تواريرات مثبوت شوفافيت
بيشتر وجود دارد؛ شر تاا تمایلی به شفافيت امل ندارنود؛ دالیول
متعددی برای این موضو عنوان شوده اسوت وه مهومتورین آناوا
عبارتنوود از ازینووهاووای موورتبط بووا جمووکآوری ،پووردازش و افشووای
اطالعات ،وجود منافک مرتبط با عودم افشواو و وجوود پدیوده ارورات
خارجی[ .]23در نمام بهداشت و درمان نيز بررسی اوا بيوانگر ایون
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جدول :3میانگین میزان تمایل به شفافیت مدیران (درصد)
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است ه شفافيت به ميزان الزم موجود نيست و بيمارستاناای ما از
این نمر در جایگاه خوبی قرار ندارند[ ،]14در بخش اایی نيز ه بوه
تازگی انتشار اطالعات صورت موی گيورد ،بوا انتشوار غير واربردی و
غيرشفاف اطالعات رو به رو استيم .پژواش اای مرتبط بيوان موی
نند ه با وجود تصویب قانوناای ایجاد شفافيت ،بدليل نبود عوزم
و اراده در مدیران و مسئوالن تا به حال شوفافيت در شوور محقوق
نشده است[ .]13،14دالیل احتمالی تفاوت نتوایج بدسوت آموده در
این پژواش با واقعيت اای موجود و دیگر مطالعوات در ایون زمينوه
می تواند شامل تفاوت مواضک اعالمی و مواضک اعمالی در افوراد و یوا
افزایش تمایل به شفافيت در گذر زموان باشود .یکوی از محودودیت
اای پژواش می را می توان در عدم دستيابی به حقيقت باوراوا و
عمق تمایالت افراد به وسيله پرسشنامه دانست .ام چنين بوا توجوه
به افوزایش آگواای و اطالعوات موردم نسوبت بوه فوایود شوفافيت و
مطالبات مردمی ه در حيطهاای گوناگون مسائل شوور مبنوی بور
لزوم اجرای شفافيت اطالعات شکل گرفته اسوت ممکون اسوت ایون
درخواست اوای عموومی بوه افوزایش تمایول مودیران بوه شوفافيت
اطالعات نيز منجر شده باشد و با توجه به جدیدتر بودن نتوایج ایون
پژواش با مطالعات مقایسه شده می توان این تفاوت را توجيه رد.
با بررسی ميزان تمایل به شفافيت به طور جزئیتر در ابعاد گونواگون
آن متوجه می شویم ه تمایل مدیران به تمام ابعواد شوفاف سوازی
اطالعات بيمارستانی زیواد نبووده اسوت .تمایول مودیران بوه انتشوار
اطالعات و شاخصاای ساختاری بيشتر از اطالعات و شاخص اوای
فرآیندی و پيامدی است.
با وجود ااميت بيشوتر شواخص اوای پيامودی بورای نشوان دادن
يفيت خدمات و بهره وری در یك بيمارستان نتایج نشان می داود
ه ت مایل مدیران به انتشار این شاخص اوا متور از شواخص اوای
ساختاری و فرآیندی است و مدیران بيشتر مایل استند ه شفافيت
برای اطالعات بوی خطور (شواخص اوای سواختاری) محقوق شوود.
احتماال وجود مشکالت زیر ساختی و چالشاای فنی بورای تهيوه و
جمکآوری اطالعات فرآیندی در بيمارستاناا باعا شده اسوت ایون
اطالعات به صورت شفاف منتشر نشود.
در بعد شفافيت اطالعوات سواختاری ،بيشوترین تمایول مودیران بوه
شفاف سازی بيمه اای طرف قرارداد ( 73/2درصد) ،تخصص اوای
پزشکی بيمارستان (69/7درصد) و برنامه روزانه درمانگواه اوا (67/4
درصد) بود .با توجه به تعدد بيمه اای پایه و بيمه اای تکميلوی در
ایران و مدت دار بوودن قورارداد اوای بيموه و تغييورات پيوسوته در
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مرا ز تحت پوشش آنها ایون اطالعوات بایود بوه صوورت بوه روز در
اختيار مردم قرار گيرد .این موارد احتماال رایج تورین سوواالت افوراد
مراجعه ننده به بيمارستان است و بيشترین تماس اای مردمی بوا
مرا ز درمانی و مراجعه به وبگاه اای اینترنتی برای یافتن پاسخ این
سواالت است .ضمن اینکه این اطالعوات مربووط بوه عملکورد مر وز
درمانی نبوده و انتشارشان ايچ گونه پيامود منفوی ای بورای مرا وز
ارائه دانده خدمات ندارد و امال مورد استفاده مردم بوده و رضایت
افراد را از بيمارستانی ه این اطالعات را منتشور نود افوزایش موی
داد .یافته اا نشان دادند مدیران بيشتر تمایل دارند ه بيمارسوتان
را به مردم معرفی نند و برناموه خودمات ارائوه شوده را در اختيوار
مردم قرار داند .می توان شفاف سوازی اطالعوات بيمارسوتانی را از
بخش اطالعات و شاخص اای ساختاری و از شاخص اوایی وه بوه
معرفی بيمارستان می پردازند شرو رد.
مترین ميزان تمایل مدیران نيز در این بعد از شفافيت مربووط بوه
شفاف سازی اطالعات تعرفه دارواای رایج مصورفی بخوش اوا (5/2
درصد) و تعرفه لوازم مصورفی روتوين بيموار (5/2درصود) و نسوبت
پرستار به تخت ( 4/8درصد) است .احتماال دليل م بودن تمایل بوه
شفافيت این موارد در بعد ساختاری وجود نگرانی اای خاصی اسوت
ه درباره انتشار مسائل مالی وجود دارد[ .]24پژواش اای مورتبط
نشان داده است شفافيت مالی می تواند اعتماد مشتریان را بوه ارائوه
داندگان خدمات بسيار افوزایش داود و مرا وزی وه بوه شوفافيت
اطالعات مالی می پردازند بيشتر موورد انتخواب افوراد بورای سوب
خدمات قرار می گيرند[ .]25از ميان گویه اای مربوط به تعرفوه اوا
نيز مدیران حساسيت متری نسبت به شفاف سازی تعرفه یك شب
بستری استاندارد و تعرفه عمل اای جراحی داشتند وه موی تووان
شفاف سازی را در ابتدا از این موارد آغاز رد.
نتایج نشان داد مدیران بيمارستانی تمایل خيلی زیادی برای شوفاف
سازی ميانگين زمان انتمار برای دریافت خدمات آزمایشگاای دارنود
و خيلی م مایل استند تا درصد بيمواران تعيوين تکليوف شوده در
اورژانس در مدت  6ساعت را برای عموم مردم شفاف سوازی ننود.
نمر مدیران مورد مطالعه بر این بوده است وه از ميوان گویوه اوای
بعد فرآیندی شفافيت اطالعات ،احتمواال شواخص اوایی وه زموان
انتمار را به مردم نشان می داد بيشتر مورد استفاده بووده و تمایول
برای شفاف سازی آنها بيشتر است.
عدم تمایل مدیران به شفافيت در بعد پيامودی موی توانود ناشوی از
وجود برخی مشکالت ه در گذشته مطرح شود باشود ماننود :عودم
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زیاد است .تمایل به شوفافيت اطالعوات در ابعواد سوه گانوه آن نيوز
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سنجيده شد و به طور لی می تووانيم بگوویيم تمایول مودیران بوه
شفافيت اطالعات و شاخص اای پيامودی متور از تمایول آنهوا بوه
شفافيت اطالعات و شاخص اای فرآیندی و ساختاری اسوت .نتوایج
این پژواش به سياستگذاران مك می ند ه با آگاای نسوبت بوه
اولویت اا و تمایالت مدیران شواخص اوای قابول انتشوار اطالعوات
بيمارستانی بومی شور را شناسایی رده و زمينه را بورای اقودامات
شفافيت ساز فراام آورنود و از شواخص اوایی بوا حساسويت متور
(شاخص اای ساختاری) فرآیند شفافيت را در شور آغاز ورده و از
فواید آن بهره مند شوند.
با توجه به یافته اای این پژواش پيشنهاداتی برای سياست گوذاران
و مدیران نمام سالمت در ایران ارائه می شود:
 افزایش اطالعات مدیران نسبت به مفهووم حقيقوی شوفافسوازیاطالعات بسيار ضروری به نمر می رسد ،نباید انتشار اطالعوات را بوا
شووفافسوازی آن اشووتباه گرفووت .در حووال حاضوور بخووش زیووادی از
اطالعات و شاخصاای ساختاری بيمارستاناا منتشر می شود ،اموا
این اطالعات به صورت داده اای خامی استند ه اربردی نبوده و
قابليت مقایسه با بيمارستان اای دیگر را ندارند[.]27
 با امکاری متخصصان در زمينه فنواوری اطالعوات و ارشناسوانعلوم پزشکی موی تووان از انتشوار صوحيح و قابول فهوم اطالعوات و
شاخص اوای بيمارسوتانی اطمينوان حاصول ورد .در صوورتی وه
اطالع ات شفاف شوده بورای موردم قابول درک و سواده باشوند و بوه
مدیران این اطمينان را بدايم ه از انتشار شواخص اوا و اطالعوات
پيامدی برداشت اای اشتباای در جامعه صوورت نخوااود پوذیرفت،
می توانيم از عدم تمایل آنان به انتشار این اطالعات م نويم .اوم
چنين باید مدیران این حوزه را از ااميت شاخص اوای پيامودی در
انتخاب مردم و اقبال آنها به مرا ز درمانی آگاه رد.
 با مك گورفتن از تجوارب انگلسوتان در ارتقوای شوفافيت[ ]8درایوران نيووز اعتبوار بخشووی شوامل شوواخص اوای ورودی (داده اووا)،
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توانایی در اندازگيری خروجی بيمارستان اا ،زیرا تمایول زیوادی بوه
شفافيت در بعضی گویه اا ه اطالعات آنها به سادگی موجود اسوت
(انوا گوااينامه اای معتبور اخذشوده توسوط بيمارسوتان و درجوه
اعتباربخشی بيمارستان) در بين مدیران وجود داشت.
در این پژواش مدیران بيمارستانی اعالم رده اند به ميوزان خيلوی
م (26/8درصود ) تمایول دارنود وه ميوزان مور و ميور در حوين
بيهوشی شفاف سازی شود .ميزان موفقيت بيمارستان در ااش این
شاخص به نوعی بيانگر يفيت ارائه خدمات و بهره وری این سازمان
است[.]26
مدیران شر ت ننده در این پژواش مایل به شفاف سازی اطالعات
و شاخص اای مربوط به مر و مير و ایمنوی بيموار در بيمارسوتان
نبودند ،عدم تمایل به شفافيت این شاخص اا عليرغم ااميوت آنهوا
برای نشان دادن يفيت خدمات ارائه شده به موراجعين موی توانود
ناشی از مواردی مانند :يفيت پوایين خودمات و تورس بيمارسوتان
اای ناسالم از شفافيت عملکرد خویش و بيمارسوتان اوای سوالم از
مچ گيری با شفافيت و عدم وجود تفواوت و تنبيوه یوا تشوویق بوين
بيمارستان اای خوب یا بد باشد .اوم چنوين جابجوایی بيمواران از
بيمارستان اای ضعيف به قوی و محافمه اری مدیران و ترس آنهوا
از وا نش اای احتمالی می تواند از دالیل احتمالی آنها بورای عودم
تمایل به شفافيت این نو از اطالعات بعد پيامدی باشد[.]14
با این وجود برای تحقق انتشوار آزاد اطالعوات موی تووان بوا انتشوار
شاخص ميزان مر ومير خالص بيمارستان و نور زخوم بسوتر بوه
تفکيك بخش ه ميزان عدم تمایل مدیران به آنها متر است ،روند
شفافيت را در شور آغاز رد.
یافته اای پژواش حاضر نشوان موی داود مودیران بوا تحصويالت
ارشناسی به شفافيت اطالعوات پيامودی تمایول بيشوتری دارنود و
پزشکان متخصص تمایل متری بوه شوفافيت اطالعوات پياموداای
درمان دارند ،دليل این عدم تمایل می تواند ناشی از ایون باشود وه
بيشتر اطالعات بعد پيامدی مستقيما نتيجه عملکرد پزشکان است و
متر مربوط به ارشناسان بهداشت و سالمت مشغول به خدمت در
بيمارستان می شود .یافته اای این پژواش نشان داده مدیران ارشد
تمایل متری به شفافيت اطالعات پيامدی دارند ه دليل احتموالی
آن می تواند نگاه تخصصی تر آنها و در نمر گرفتن بيشتر چالش اوا
و حساسيت اا باشد .به عالوه ه مدیران ارشد استند وه در والوه
اول باید در برابر نتایج شفاف شده در برابور باالدسوتی اوای خوود و
مردم پاسخگو باشند ،نه مدیران عملياتی و ميانی.
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بدون شك ،بخش بزرگی از پيشرفتاوای ادبيوات در اور حووزه ،از
بهبود فنون اندازهگيری نشات میگيرد؛ در حوزه تمایل به شوفافيت
نيز مانند سایر حوزهاا ،نياز مبرمی بوه معياراوای مناسوبتور بورای
سنجش تمایل به شوفافيت اطالعوات و شواخص اوای بيمارسوتانی
وجود دارد .نتيجه این پژواش نشان می داد تمایل مودیران ارشود،
ميانی و عملياتی بيمارستان اای دانشگاه علووم پزشوکی تهوران بوه
شفافيت اطالعات و شاخص اای بيمارستانی برای عموم مردم نسبتا
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... تمایل به شفافيت در مدیران
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 تنميم پيش نویس مقاله، گردآوری و تحليل داده اا:مریم مزینانی

فرآیندی و پيامدی است و از ميان این شاخص اا می توان با توجوه
 تعدادی را ه برای مردم مفيد اسوت بوه صوورت،به نمرات مدیران
.شفاف منتشر رد
از محدودیت اای اجرایی این پژواش شامل عودم امکواری برخوی
مدیران در پر ردن پرسشنامه و عدم امکان تعميم نتوایج بوه اموه
، پيشنهاد می شود در پژواش اای آتی.بيمارستان اای شور است
اطالعاتی ه انتشار شفاف آنها مورد تمایل مصرف نندگان خدمات
سالمت اسوت شناسوایی شوود و مودلی بورای ارتقوا شوفافيت نموام
.سالمت ایران طراحی شود
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