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ABSTRACT
Background & objectives: According to the recommendation of the World Health
Organization, health insurance is an effective tool to achieve the global goal of universal
health care coverage. The present study was conducted to design and determine a valid and
reliable questionnaire to measure universal health insurance coverage in Iran.
Methods: This descriptive-applied study was conducted in 2022. Based on the data obtained
from the review and comparative study, an initial questionnaire was prepared based on the
balanced scorecard model. Content validity was measured using a panel of 15 experts and
content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI) for each question. The test-
retest method was used in a sample of 30 people to determine the reliability. Data were
analyzed using Excel and SPSS 20 software.
Results: Validity assessment was done in two stages. The final questionnaire was approved
with a total content validity index score of 0.85 and a content validity ratio of 0.67. The
results of Spearman's correlation coefficients for the four dimensions of the questionnaire
showed the acceptable reliability of the questionnaire components.
Conclusion: Considering that the designed questionnaire was approved in terms of validity
and reliability, it can be a suitable tool for determining the requirements for achieving
universal health insurance coverage in Iran.
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مقدمه
ازیکـی (UHC)1پوشش همگانی سـالمت بهدستیابی

کشـورها تمـام ي سـالمت هـا نظـام اسـی اهـداف اس 
للـی بـا وجـود پیشـنهاد     الم. در سطح بـین )1(باشدمی

پوشش همگـانی سـالمت در تقویـت    دادن محور قرار

1 Universal Health Coverage

ازنظام سالمت جهت تامین عادالنه سالمتی براي همه 
در اکثریتفراگیربهداشتیپوشش، هنوز2005سال 

ي سـازمان  هـا اسـت. گـزارش  نشـده محقـق کشورها
دهد در حال حاضـر، حـداقل   بهداشت جهانی نشان می

یمی از مردم جهان خدمات بهداشتی مورد نیاز خـود  ن
میلیون نفر حـداقل  930کنند. بیش از را دریافت نمی 

چکیده
پوشـش به هدف جهـانی دستیابیبراياثربخشابزاریکسالمتبه توصیه سازمان بهداشت جهانی بیمهزمینه و هدف: 

راحی و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه الزامات دستیابی به می باشد. مطالعه حاضر با هدف طسالمتیمراقبت هايهمگانی
پوشش همگانی بیمه سالمت در ایران انجام شد.

آمـده از  دسـت بـه هـاي دادهبنا بـر  انجام شد. 1401که در سال بودکاربردي -پژوهش حاضر از نوع توصیفیروش کار: 
سـنجش  اقـدام شـد.   یه بر اساس مدل کارت امتیازي متوازناولنسبت به تهیه پرسشنامه،ه مروري و تطبیقیعمرحله مطال

) بـراي هـر   CVI) و شـاخص روایـی محتـوا (   CVRنفري و نسبت روایی محتوا (15پانل خبرگان ازاستفادهروایی محتوا با
یـل  نفـري اسـتفاده شـد. تحل   30بازآزمون در یک نمونه -ابزار سنجش از روش آزمونتعیین پایایی سوال انجام شد. براي 

انجام گرفت.SPSS-20و Excelبا کمک نرم افزار داده ها 
سوال الزامات دستیابی به پوشش همگـانی بیمـه   35سنجش روایی در دو مرحله انجام گرفت. پرسشنامه نهایی با یافته ها: 

ر گرفـت. نتـایج   مـورد تائیـد قـرا   67/0برابر با محتواییروایینسبتو85/0محتوایی رواییشاخصامتیاز کلباسالمت، 
ضرایب همبستگی اسپیرمن براي ابعاد چهارگانه پرسشنامه نشان از پایایی قابل قبول مولفه هاي پرسشنامه داشت.

ابـزار تواند لذا میگرفت،قرارتاییدموردطراحی شده، از نظر روایی و پایاییپرسشنامهکهاینبهتوجهبانتیجه گیري: 
باشد.تیابی به پوشش همگانی بیمه سالمت در ایرانتعیین الزامات دسبرايمناسبی

سالمتهمگانی، بیمهپرسشنامه، پوششروایی، پایایی،واژه هاي کلیدي:
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هـاي  درصد درآمد خانوار خـود را بـراي مراقبـت   10
کننـد و هـر سـاله حـدود     درمانی صرف مـی بهداشتی

هـاي مسـتقیم از جیـب    میلیون نفر به دلیل هزینه100
گیرنـد ید قـرار مـی  براي سالمتی، تحت فشار فقر شد

قـانون  1373رغم این که از سال در ایران نیز علی. )2(
خـدمات سـالمت در کشـور بـه اجـرا      پوشش همگانی

آمده است، متاسفانه دسترسی به پوشـش همگـانی   در
هنوز حاصل نشده و آمار و ارقـام متفـاوتی در زمینـه    

اي کشـور وجـود   هاي بیمهافراد تحت پوشش صندوق
دو امکـان همگـانی پوششبهرسیدنبراي. )1(دارد
مـالی تـأمین نخست، همـان وجود دارد. الگوياصلی
بـه کـه اسـت عمـومی مالیاتاز طریقسالمتنظام

سالمتبیمهدومو الگوياستمعروفبوریجالگوي
وداردشـهرت بیسماركالگويبهکهاستاجتماعی

. در )3(اسـت اجباريايبیمهنظامدرعضویتدر آن
بـه راسـالمت بیمهبهداشتجهانیاین میان سازمان

پوشـش بـه دستیابیبراينویدبخشابزاریکعنوان
اسـت در نظـر گرفتـه  بهداشـتی هايمراقبتهمگانی

هزینـه هـاي مراقبتبرتاکیدهمگانیپوششدر. )4(
صورتکلیدي سالمتمداخالتوپیشگیرانهاثربخش

آوردنبا به دستبکوشندبایدهااست. دولتگرفته
نیازسـنجی  طریـق ازهـدف جمعیـت دقیـق اطالعـات 

نیازمند،وپذیرآسیبهايجمعیتاولویتباجمعیتی
وحـی طراراسـالمت کلیـدي نیـاز مـداخالت مـورد  

ودقیقبنديسطحازبا استفادهکنند. سپسشناسایی
نظـام درهاي کلیـدي پیشـگیرانه  مراقبتشدهتعدیل

. )5(اجرایـی کننـد  راهمگـانی پوششالزاماتسالمت،
مردمازمالیحفاظتهدفباکههمگانیپوششدر
وسـالمت کمرشـکن هايهزینهمقابل مخاطراتدر

مردمنیازموردهايحداکثري مراقبتارائههمچنین
تـأمین مهم نحـوه خیلیجزءیکاست،شدهطراحی

مهـم  اهـداف دیگـر از. )5(اسـت سـالمت نظـام مالی
راهبـردي خریـد توسـط کـه سالمتهمگانیپوشش

بعـالوه منـابع عادالنهتوزیعگیرد،قرار میتأثیرتحت
جامعـه بهخریدارانوکنندگانپاسخگویی ارائهبهبود

کـه  استايگزینهترینمناسبسالمت. بیمه)6(است
ازراخـود مـورد نیـاز  مـالی منابعمستقل،تیماهیبا

وکنـد مـی تأمینسالمافرادعمومیطریق مشارکت
سـازد، مـی فـراهم بیمـاري زماندرافراد راایننیاز

گیـرد قراراقتصاديهايتأثیر انگیزهتحتآنکهبدون
عدالتبرقراريودر گسترشمهمعاملیبیمه. )7(

نقـش هـا بیمـه مـدرن دنیـاي . در)8(استاجتماعی
ها نشانکنند. گزارشمیایفاسالمتعرصهدرمهمی

ايبیمهپوششتهیافتوسعهکشورهايدهد که درمی
به. بنابراین)9(رسدمیدرصد97سالمت تاخدمات

نظـام پشـتیبانی از بـراي سـرمایه عنـوان بـه هـا بیمه
یـک نقشهابیمهشود. معموالًمینگاهجوامعسالمت

کننـده مصرفازسرمایهانتقالدرسازمان میانجی را
. )10(کننـد مـی ایفـا آنکنندهارائهبهسالمتخدمات

بسـیار و  و کوشـش تالشرغم، علیایرانمتاسفانه در 
يهـا بیمـه انـواع و گسـترش متعـدد قوانینتصویب
بیمهکشور فاقداز مردمتوجهیقابلتعداددرمانی،
يهـا از هزینـه تـوجهی قابـل و بخـش بـوده درمانی
و گـردد مـی پرداختاز جیبطور مستقیمبهدرمانی

و جمعیتـی پوشـش دامنههمکهاستمعنیبدیناین
در درمـانی يهـا و مراقبـت خدماتپوششبستههم

در همکـاران کیخـا و  . )11(باشـد مـی کشور نامناسـب 
اسـایی و اولویـت بنـدي موانـع     مطالعه خود که بـه شن 

گـزارش  ند، آنهـا زي نظام بیمه سالمت پرداختساپیاده
ورد بررسی مطالعه یعنی بعد کردند که هر سه بعد م

ــا بیمــه  زمینــه ــاط ب ــوایی در ارتب اي، ســاختاري، و محت
ی و صـدیق . )12(باشندمیيسالمت نیازمند توجه جد

ــاري  ــود اجب ــژوهش خ ــاران در پ ــش همک ــودن پوش ب
شــدگان، جمعیــت، ایجــاد بانــک اطالعــات جــامع بیمــه 

مالی، اجراي کامل طرح پزشک تأمینرونده بودن پیش
خـانواده، تعریــف دقیــق بسـته خــدمات و نظــارت بــر   

شده را بعنوان شش مولفـه مـوثر   کیفیت خدمات ارائه
در استقرار بیمه پایه سالمت در ایران معرفی نمودنـد 

اي که به منظـور بررسـی   . محمدي نیز در مطالعه)8(
عوامــل مــوثر بــر دوره گــذار از پوشــش ناکامــل بــه 
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پوشش همگانی بیمه سالمت انجام داد به پایدار بـودن  
روش تامین منابع مالی سالمت در رسیدن به پوشـش  

ضـرورت بهبنا. )13(همگانی بیمه سالمت تاکید کرد
در تفکرهـاي توقـف ازناشـی رشـد تـأخیر وزمـان 
چهـارم، پـنجم و   سـوم، برنامـه قانونالزاموايسلیقه

حـال درکشـور ایران،اسالمیجمهوريششم توسعه
ایـن وباشـد میدرمانیبیمهنظامبزرگ درتحولی
نظـام دردیگـري تغییرهرمسلماً مانندعظیمتحول
یکباشد، نیازمندکردنمگانیآن ههدفکهايبیمه

بررسـی . این)8(باشدمند مینظامبررسیودیدگاه
مشـکل،  نسـبت بـه  کـافی آگـاهی داشـتن ضـمن باید
وبررسی نمودهراموجوديهازیرساختوهاحلراه

بـه  در حصـول مناسباجرايجهتراالزميهاگزینه
الزم اسـت تـا  . از ایـن رو  نمایـد ارائـه کلـی اهـداف 

سـازي جهت پیادهمعیارهاي مناسب، مهم و کاربردي
همگانی بیمه پوششبهرسیدنمسیربیمه سالمت در

گردند. براي این امـر نیـاز بـه ابـزار     شناساییسالمت
ــع  ــب جم ــاي الآوري دادهمناس ــه ه ــراي مطالع زم ب

هاي الزم براي هر نـوع ابـزار   باشد. از میان ویژگیمی
ايویژهاهمیتدارايگیري نیز، روایی و پایاییاندازه
گیـري انـدازه ابـزار از بکـارگیري قبلبایستیواست

مـورد سـنجی روایـی فرایندطیتوسط پژوهشگران،
حاضربنابراین مطالعه. )14(گیردقرارو تأییدبررسی

پرسشـنامه  پایـایی روایـی و تعیـین هدف طراحـی و با
محقق ساخته الزامات دستیابی به پوشش همگانی بیمه 

سالمت در ایران انجام شد.

روش کار
کـه در  بـود کاربردي -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

آمده از دستهاي بهانجام شد. بنا بر داده1401سال 
ــه مــرمرحلــه ــه  مطال ــه تهی وري و تطبیقــی، نســبت ب

اولیه اقدام شـد. در طراحـی پرسشـنامه از    پرسشنامه
در کـارت  اسـتفاده شـد.  1مدل کارت امتیازي متـوازن 

هـاي عملکـردي در   امتیازي متوازن، اهداف و شـاخص 

1 Balanced Score Card (BSC)

چهار منظر فرایندهاي داخلی، مالی، رشد و یـادگیري،  
ـ گردد. این مدل میبندي میو مشتري دسته ه تواند ب

سازي استراتژي و اطمینان از ها در جهت پیادهسازمان
. )15،16(اجراي بدون انحراف آن کمک شایانی نمایـد 

4پرسشنامه طراحی شـده در ایـن مرحلـه متشـکل از     
جـنس، میـزان  سؤال دموگرافیک (محل اشتغال، سـن، 

سـازي  پیـاده گویه مربوط به الزامات34تحصیالت)، و 
بعد 4پوشش همگانی بیمه سالمت در کشور بر اساس 

گویه مربوط بـه بعـد   12کارت امتیازي متوازن شامل
گویه بعد رشـد  8گویه بعد مالی، 8فرایندهاي داخلی، 

گویـه مربـوط بـه بعـد مشـتري بـود.       6و یادگیري و 
ــنامه   ــی پرسش ــنجش روای ــراي س ــژوهش ب ــه پ جامع

و بهداشـتی خـدمات مـدیریت يهـا رشتهمتخصصین
درمانی، اقتصاد و سیاستگذاري سالمت و نیز مسئولین 
و کارشناسان خبره بیمه سـالمت بودنـد. از آنجـا کـه     
داشتن دانش تخصصی در زمینه بیمـه سـالمت و نیـز    
ــژوهش از    ــرکت در پ ــراي ش ــل ب ــاي پان ــل اعض تمای
معیارهاي ورود به مطالعه بود، بنابراین در هر زمـانی  

ز ادامه همکاري براي ایشان فراهم بود. امکان انصراف ا
نمونه انتخاب شده براي تعیین روایی پرسشنامه شامل 

بود.1نفر به شرح جدول 15
بررسی روایی پرسشنامه

پیشـنهادي هايروشازروایی محتواتعیینمنظوربه 
.شـد اسـتفاده )18(الوشهو)17(و همکارانچادویک

پانـل ازاسـتفاده بـا محتـوایی رواییسنجش، بنابراین
) و CVR(2محتــواروایــینســبتو انجــامخبرگــان

) براي هر سـوال محاسـبه   CVI(3روایی محتواشاخص
روایـی نسـبت ضـریب اي که براي تعیینگونهبهشد. 

ک سواالت پرسشـنامه بـه صـورت    ی) یکCVRمحتوا (
راي این منظـور در طیـف   شده در جداولی که بتفکیک

مفید است ولی ضرورتی «، »ضروري است«سه قسمتی 
بنـدي گردیـده بـود    درجه»ضروري نیست«و »ندارد

شـاخص ضـریب تعیـین جهـت  قرار گرفت. همچنـین  

2 Content Validity Ratio
3 Content Validity Index
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بـودن،  و روان(سـاده معیـار سـه ) CVIمحتوا (روایی
بـودن)  شـفاف واضـح یـا  بـودن و اختصاصـی یامربوط

هـر بـراي قسمتی4کرتیلیطیفصورت مجزا دربه
صـورت بـه هـا پرسشنامهنظر قرار گرفت. مدسوال

متخصصـین پانلاختیارایمیل درطریقیا ازحضوري
خـود نظراتتاشدخواستههاآنازشد ودادهقرار

شدهتعیینکهقضاوتیمقایسهدرآیتمدرباره هررا
در تـا شـد خواستهاعضالحاظ نمایند. همچنین ازبود
خـود اصالحید سواالت و ابعاد پرسشنامه نظراتمور

فـراهم  دیگـر سـؤاالت امکان افزودننمایند تاارائهرا
درتخصصـی پانـل دورهدوطـی هاشود. پرسشنامه

آوري گرفـت. پـس از جمـع   متخصصـین قـرار  اختیـار 
کننـده در ایـن بخـش، بـا     نظرات متخصصان مشارکت

بـراي هـر   استفاده از رابطه زیر، نسبت روایـی محتـوا  
سوال تعیین گردید:

اي است کـه در تعداد افراد خبرهnEکه در فرمول باال 
را »ضروري اسـت «گزینه،پاسخ به سواالت پرسشنامه

اي است که تعداد کل افراد خبرهNاند و انتخاب نموده
CVRنفـر بودنـد. مقـدار    15در مطالعه حاضر تعداد 

ول الوشـه  شده براي هر آیتم بـر اسـاس جـد   محاسبه
49/0نفر بایـد حـداقل مسـاوي یـا بیشـتر از      15براي 
.)18(باشد

راي هر سوال، محتوایی برواییهمچنین امتیاز شاخص
وسیله تقسیم تعداد متخصصان موافق با عبارت داراي ب

یاواضحمرتبط، کامالًخیلییامرتبطکامالً(4و 3رتبه 
) بـر تعـداد کـل متخصصـان     سادهیاسادهواضح، کامالً

مطابق با فرمول زیر محاسبه شد:

یی که بیشتر های محتوا براي سوالمقادیر شاخص روای
.)19(بود مورد تائید قرار گرفت79/0از 

بررسی تکرارپذیري یا پایایی پرسشنامه
ابـزار سـنجش از   پذیري)ی (تکرارتعیین پایایبه منظور 

ــون ــازآزمون-روش آزم ــد1ب ــتفاده ش . )20،21(اس
شده شـامل دو  سنجیترتیب که پرسشنامه رواییبدین

سـن،  اشـتغال، محل(دموگرافیکسؤال4حاويبخش 
5لیکرتمقیاسباسؤال35و)تحصیالتمیزانجنس،
ندارم، مخـالفم  نظريموافقم،موافقم،کامالً(ايگزینه

در دو امتیاز) 1الی 5مخالفم به ترتیب با امتیاز و کامالً
نفـري از  30له ده روز بـین یـک نمونـه    نوبت به فاص

مجریان برنامه در وزارت شامل جامعه مورد پژوهش
نظـر دانشـگاهی   بهداشت، سازمان بیمه، افراد صـاحب 

اعــم از کارشناســان خبــره در حــوزه ســتادي، اســتانی، 
شهرســتانی و کارشناســان درگیــر در برنامــه پوشــش 

تغال سال سابقه و اش5همگانی بیمه سالمت که بیش از 
ــتند،  ــی داش ــع و جمــععمل ــاه توزی ــد. آنگ آوري گردی

همبستگی بین نمـره مرتبـه اول و دوم پرسشـنامه بـا     
محاسبه گردید. 2استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن

(آزمـون  ثبـات تعیـین جهـت آزمـون تـرین قبولقابل
3ايخوشـه درونهمبسـتگی شـاخص پایـایی) آزمـون  

میـزان باشـد 8/0از این شاخص بـاالتر است. چنانچه
بـا  هـا تجزیـه و تحلیـل داده  . )20(اسـت مطلوبثبات

ي آماري میانگین، انحراف معیـار،  هااستفاده از شاخص
درصد فراوانی و ضریب همبستگی و با کمک نرم افزار 

Excel وSPSS-20.انجام گرفت
مالحظات اخالقی

ایـــن مطالعــــه داراي کــــد اخــــالق بــــه شــــماره  
IR.IAU.SRB.REC.1400.249 ــگاه آزاد از دانشــــ

باشــد. در کلیــه مــیو تحقیقــاتاســالمی واحــد علــوم 
مراحل پژوهش ضـمن بیـان اهـداف مطالعـه رضـایت      

کنندگان در مطالعه اخذ گردید. مشارکت

1 Test-Retest
2 Spearman
3 Interclass Correlation Coefficient
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مشخصات اعضاي پانل سنجش روایی پرسشنامه.1جدول 
تعدادعنوان

ي مدیریت خدمات بهداشتی هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در رشتههااساتید دانشگاه
5رمانی، اقتصاد و سیاستگذاري سالمتو د

4مسئولین ارشد مرتبط با موضوع بیمه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
3سازمان بیمه سالمت 

3سازمان تامین اجتماعی
15تعداد کل

هایافته
با توجه به اینکه در مرحله تعیین نسـبت روایـی محتـوا    

ـ  34تمامی  را 49/0ادیر بـاالي  سوال طراحی شـده مق
کسب نمودند هیچ سوالی از پرسشنامه حذف نگردید. 

سوال مقـادیر  8روایی محتوا شاخص در مرحله تعیین 
را کسب نمودنـد کـه بـا توجـه بـه      79/0تري از پایین

سـوال  2نظرات متخصصان مورد اصالح قرار گرفتند. 
نیز از بعد رشد و یادگیري به بعد مالی جابجا گردیـد.  

کننده در ایـن  ن با پیشنهاد متخصصان مشارکتمچنیه
مرحله، یک سوال نیز به بعد مشتري پرسشنامه اضـافه  

گردید. پس از اعمال اصـالحات مـد نظـر افـراد پانـل،      
براي سنجش روایـی در اختیـار ایشـان    سواالت مجدداً

4قرار گرفت. در نهایـت پرسشـنامه اصـالح شـده بـا      
سـوال  35سوال مربوط به مشخصـات دموگرافیـک و  

سـوال  10سوال در بعد فراینـدهاي داخلـی،   12شامل 
7سـوال در بعـد رشـد و یـادگیري و     6در بعد مالی، 

روایـی شـاخص امتیـاز کـل  بـا سوال در بعد مشتري، 
67/0برابر بـا  محتواییروایینسبتو85/0محتوایی 

، در ایـن مرحلـه مـورد تائیـد قـرار      2به شرح جدول 
گرفت.

بررسی نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا براي سواالت پرسشنامهنتایج .2جدول 
CVRCVIي پرسشنامههاگویه

بعد فرایندهاي داخلی
در هاجزء اولین گامهاسیاستگذاريهمهدرهاآنکردننهادینهوسالمت و بیمهملیقوانینتعهد سیاسی دولت، تصویب-1

باشد.میمسیر اجراي پوشش همگانی بیمه سالمت
60/091/0

73/093/0باشد.میاز مسائل مهم سیاستگذاري بیمه سالمتنظام سالمتمتولی/ متولیانمشخص نمودن -2
60/089/0باشد.از مسائل مهم سیاستگذاري بیمه سالمت میمتولی/ متولیان نظام بیمه سالمتمشخص نمودن -3
60/087/0باشد.میي بیمه از الزامات پوشش فراگیر بیمه سالمتها/ طرحهاندوق(عضویت همگانی) در صاجباري بودن عضویت-4
جمعیت بصورت مرحله اي متناسب با ظرفیت زیرساختی کشـور بـه منظـور افـزایش     پوشش تدریجیاستفاده از رویکرد -5

)، هـا ي کوچک و افـراد تبعـه آن  هاقابلیت امکان پذیري در اجرا(حرکت از کارکنان و کارگران بخش رسمی به کارگران شرکت
باشد.میي مختلف جمعیتهاروش مناسبی براي پوشش همگانی گروه

60/080/0

60/080/0باشد.میي مختلف جمعیتهاروش مناسبی براي پوشش همگانی گروهي بیمه اي چندگانههاصندوقاستفاده از -6
روشـی مناسـب   تابعیـت و ... ن موقت خارجی، پناهنـدگان بـدون  مهاجر، کارگراافرادبرايبیمه سالمتپوششگسترش-7

باشد.میبراي دستیابی به پوشش فراگیر بیمه
73/082/0

نظیر فقرا، افراد داراي ناتوانی، پناهندگان، یا موارد مشـابه ي خاصهاگروهفراهم نمودن پوشش بیمه سالمت براي برخی -8
رایگان و غیرمشارکتی باشد.ي دولتی و بصورتهابایستی از محل یارانه

60/084/0

73/087/0گردد.میي بهداشتی موجب افزایش کیفیت خدمت رسانی و پاسخگوییهاي بیمه/ طرحهابین صندوقرقابتایجاد -9

سالمت نقش موثري در تامین پوشش همگانی و ارتقـاي  ارائه خدماتدر غیردولتیاستفاده از ظرفیت بخش خصوصی/-10
خدمات دارد.کیفیت

87/080/0
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جمعیت ایفا نماید، قرار دادنپوششتواند نقش تکمیلی در تحتمیضمن اینکهداوطلبانهخصوصیثانویه / سالمتبیمه-11
شود.میدارند،هامنجر به رفع نگرانی افرادي که دغدغه بیشتري در مورد هزینه و کیفیت مراقبت

73/084/0

ي طوالنی مدت) در جهت جبـران پوشـش خـدمات خـارج از تعهـد      ها(از قبیل بیمه مراقبتتخصصیيهابیمهاز فعالیت -12
توان استفاده نمود.میبیمه پایه

60/091/0

بعد مالی
ي سالمت (مالیات عمومی، مالیات بر حقوق، مالیات بر درآمد، حق بیمه سـالمت  هاي تامین مالی مراقبتهااستفاده از روش-1

60/089/0انجام شود.زیرساخت کشورستی متناسب با بایو ...)

ي سالمت بر حسب جمعیت تحت پوشش هر صندوق بـه پایـداري   هاتامین هزینهمنابع مختلف درآمدي بابت استفاده از -2
ده، سـهم  ي بیمه شهاکند. (مالیات عمومی، مالیات بر حقوق، مالیات بر درآمد، حق بیمهمیتامین مالی طرح بیمه همگانی کمک

ي مشارکتی بیمه شدگان) هاي خیریه، پرداختهاکارفرما، کمک
60/080/0

سالمت (سیگار، مواد غذایی مضـر و...) بـه بیمـه سـالمت بعنـوان بخشـی از       کاالهاي زیان آورمالیات براختصاص درآمد -3
کند.میکمکي بیمه اي به تقویت و پایداري تامین مالی طرح بیمه همگانیهاتامین مالی صندوق

60/082/0

ي پرداختی افـراد، بـه پایـداري    ها(فرد، دولت، کارفرما) و سهیم کردن کارفرمایان در حق بیمهمشارکت سه جانبهایجاد -4
کند.میتامین مالی بیمه کمک

60/084/0

از قبیـل  هـا در هزینـه (مشارکت دادن ارائه کننـدگان خـدمات سـالمت    تسهیم هزینه سمت عرضهاستفاده از استراتژي -5
پرداخـت) از روشـهاي مـوثر    سقفلحاظباسالیانهثابتپرداخت سرانه، پاداش عملکرد بجاي پرداخت در ازاي خدمت، بودجه

باشد.اي میهاي بیمهکنترل هزینه طرح
60/084/0

ـ    تسهیم هزینه سمت تقاضااستفاده از اسـتراتژي  -6 ی توسـط بیمـاران از قبیـل    (مشـارکت دادن افـراد در هزینـه و پرداخت
copayment ،Deductibles ،Coinsurance ،Coverage ceilingsي بیمـه اي هـا ي موثر در کنتـرل هزینـه طـرح   ها) از روش

باشد.می
73/091/0

روش موثري در پوشش دادن و سیستم ارجاعمانند پزشک خانواده ) Gate keeperعملکرد دروازه بانی (استفاده از -7
باشد.میهاسالمتی جمعیت و کنترل هزینهنیازهاي

00/189/0

ي هـا ي مشارکتی زمان دریافت خدمت، با اسـتفاده از یارانـه  هاي خاص از پرداختهانمودن فقرا ، نیازمندان و گروهمعاف-8
باشد.میدولت روشی مناسب براي دستیابی به پوشش فراگیر بیمه سالمت

73/087/0

چه چیزي بخریم؛ براي چه کسی بخریم؛ با چه قیمتی بخریم؛ چگونه بخریم راهبردي خدمات سالمت (استفاده از خرید-9
مهـار جهـت سـالمت در مراقبـت ارائـه دهنـدگان  تاشودمیباعثازجانب صندوق/ سازمان بیمه)و از چه کسانی بخریم

حرکت نمایند.بهره وريافزایش کیفیت ووهاهزینه
60/080/0

دادن یا ندادن خدمات تشخیصی درمانی پوشش بیمه قراردر خصوص اتخاذ تصمیم براي تحتسالمتفناوريیارزیاب-10
عـدالت، بودجـه اي، آثاراثربخشی، حفاظت مالی، ارزیابیهزینهتحلیل شود. (انجاممیبه خرید خدمات هزینه اثربخش منجر

)هااخالقی و ... در تصمیم گیريمالحظات
60/080/0

رشد و یادگیريبعد
60/084/0ي اولیه بایستی صورت گیرد.هاسالمت با تمرکز بر مراقبتخدماتطراحی بستهدر طرح بیمه همگانی سالمت،-1
ي هـا خدمات سالمت باعث افزایش کیفیت و کنترل هزینـه و ارائه دهندهخریدار (سازمان/ صندوق بیمه گر)جدایی-2

ي سالمت خواهد شد.هامراقبت
60/089/0

براي پایش وضعیت موجـود و  هادادهرويبرمدیریتی به منظور کارداده اييهاو پایگاهسالمتاطالعاتنظامتوسعه-3
میزان پیشرفت و موفقیت طرح پوشش همگانی از موارد الزم و ضروري است.

60/087/0

گامی در مسـیر تضـمین   بالینیراهنماهايچارچوبدرخدمات سالمتي بیمه سالمت بر ارائههانظارت از جانب صندوق-4
باشد.میکیفیت خدمات سالمت ارائه شده

73/084/0

تواند گـامی  مینظام بیمه سالمت همگانیپزشکی دريهامراکز و افراد ارائه کننده خدمات سالمت و ممیزياعتباربخشی-5
در مسیر تضمین کیفیت خدمات سالمت ارائه شده باشد.

60/080/0

از الزامـات پیـاده   پرونده الکترونیـک سـالمت   راسـتاي  الکترونیک درسالمتو شبکهي الکترونیکیهازیرساختایجاد-6
باشد.میسازي موفق طرح بیمه همگانی سالمت

73/082/0
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بعد مشتري
ر موفقیـت پوشـش   در جهت ارتقاي سـواد بهداشـتی و بیمـه سـالمت از عوامـل مـوثر د      آموزش و توانمندسازي مردم-1

همگانی بیمه سالمت خواهد بود.
60/087/0

ي مشـتري مـداري و موجبـات    هـا به مشتري (افـراد) از جنبـه  ي سالمتیهاي بیمه/ طرحهاحق انتخاب صندوقاعطاي -2
باشد.میهارضایتمندي آن

73/082/0

ي مشـتري مـداري و   هااز جنبهرچوب تعیین شدهدر چاخدمات سالمت به مشتري (افراد)حق انتخاب ارائه کنندهاعطاي -3
باشد.میهاموجبات رضایتمندي آن

60/087/0

) بـه پویـایی   تغییر طرح/صـندوق بیمـه  دیگر (طرح/ صندوقبهطرح/ صندوقیکازاعضادر نظر گرفتن امکان حرکت-4
کند.میطرح بیمه کمک

00/184/0

سـاعت شاغل،پزشکانتعدادونشانی،هاداروخانهبیمارستانها،خصوصدره مردم(جامع به ذینفعان از جملاطالعاتارائه-5
باشد.میهاي مشتري مداري و موجبات رضایتمندي آنهاآنها و ...) از جنبهامکاناتوتجهیزاتمشاوره،

60/082/0

نقاط ضعف و قوت و میـزان موفقیـت   و سنجش ها(مشتریان) در شناسایی انتظارات آني بیمارانهارضایت سنجیانجام -6
ي بیمه اي موثر است.هاطرح

87/093/0

ي بیمه از الزامات موفقیت پوشش همگـانی بیمـه سـالمت   ها/ طرحهادر عملکرد صندوقشفافیتواجتماعیپاسخگویی-7
باشد.می

63/080/0

نتـایج مربـوط بــه بررسـی میــزان پایـایی پرسشــنامه،     
ــه  ــتگی درون خوش ــاد   اهمبس ــراي ابع ــبی را ب ي مناس

چهارگانه پرسشنامه نشان داد. بگونه اي که بـر اسـاس   
ــدول  ــف    ، 3ج ــاد مختل ــراي ابع ــتگی ب ــریب همبس ض

پرسشنامه عبارت بود از:

ضریب همبستگی ابعاد مختلف پرسشنامه.3جدول 
ضریب همبستگی اسپیرمنابعاد پرسشنامه

874/0بعد فرایندهاي داخلی
853/0بعد مالی

823/0عد رشد و یادگیريب
827/0بعد مشتري

بیشترین همبستگی مربوط به بعد فراینـدهاي داخلـی   
)874/0r=  و کمترین همبستگی مربوط به بعد رشـد (

بودن بود. بـا توجـه بـه بـاالتر    )=823/0r(و یادگیري
پایـایی پرسشـنامه نیـز مـورد     8/0میزان همبستگی از 
تائید قرار گرفت. 

بحث
بهحرکتحالدرجهانسراسردرسالمتهاينظام

هايتالشرغم. علی)22(هستندهمگانیپوششسمت
ایـن زمینـه،  درتوسـعه در حـال کشورهايگوناگون

محققکشورهادر اینفراگیربهداشتیپوششهنوز

و ایـن در حـالی اسـت کـه سـازمان     )23(استنشده
راهکـاري عنـوان بـه راسـالمت بیمهبهداشتجهانی
هـاي مراقبـت همگـانی پوشـش بـه دسـتیابی بـراي 

بـر حـاکم اصـول . )4(اسـت در نظر گرفتـه بهداشتی
عـدم کـه استايگونهبهاجتماعی سالمتهايبیمه

بـر مشـتمل آنگانـه سـه از اصـول کدامهررعایت
قـانونی، اجبـار متقـاطع و یارانـه اجتمـاعی، همبسـتگی 

ازراجامعـه وکـرده متزلزلرابیمهنوعاینساختار
این . بنـابر )24(سـازد مـی اجتماعی دوراهداف عدالت

بینی الزامـات الزم  پیشضروري است که در طراحی و 
براي استقرار بیمـه همگـانی سـالمت در کشـور، کلیـه      
ــه   جوانــب امــر ســنجیده شــده و نگــاه سیســتماتیک ب

موضوع داشته باشیم. از آنجا که شناسـایی معیارهـاي  
رسـیدن راستايدربیمه سالمتاجرايبرايمناسب

همگانی بیمه نیازمند یک ابزار مناسب براي پوششبه
باشد هدف مطالعه حاضرهاي الزم میدادهآوري جمع

ساخته بود. شبانکاره و سنجش روایی پرسشنامه محقق
که در مطالعه خود به بررسی میزان سنجشهمکاران

مقاالت چاپ شده پرداخته بودند با بررسـی  درروایی
عنوان از مقاالت پژوهشی، گزارش کردنـد کـه  1763

ررسـی روش  درصد از مقاالت مـورد ب 38/32تنها در 
درصـد  87/36تعیین روایی ابزار ذکر شده بـود و در  
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اي بـه تعیـین   ها هیچ اشارهاز مقاالت مورد بررسی آن
درصـد از مقـاالت،   31/4روایی ابـزار نشـده بـود. در    

در ابـزار روایـی نویسـندگان بیـان کـرده بودنـد کـه     
تعیـین بهخودبنابراین،وشدهتأییدپیشینمطالعات

درصد مقاالت 22/32در .بودندپرداختهنابزارروایی
بدون اشاره به روش و فرایند تعیـین روایـی، تنهـا بـه     
بیان این نکته که روایی ابـزار تائیـد شـده اسـت، اکتفـا      

ي مـورد اسـتفاده   هـا شده بود. همچنین از نظر روش
جهت سنجش روایی ابزار نیز بیشترین فراوانی مربوط 

رصد بود. بعـد از  د30/20به روش روایی محتوایی با 
آن به ترتیب روش روایی صوري، روش روایی معیـار  

درصـد  26/5و 17/0، 66/16و روش روایی سـازه بـا   
. در )25(مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفتـه بـود  

مطالعه حاضر با توجه به ضرورت انجام فراینـد تعیـین   
استفاده گردید. البته باید روایی، از روش روایی محتوا

بررسـی بـراي علمیروشترینسادهدقت کرد که
کهاستصوريگیري، ارزیابیاندازهابزارهايروایی
درشـود. ایـن  مـی گرفتهاشتباهمحتوارواییباگاهی
اسـت، آمـاري مفهومیکمحتوارواییاست کهحالی
شخصـی اسـت  قضـاوت بر اسـاس صوريرواییولی

ابـزار، ارزیابیدرصوريرواییاهمیت. علیرغم)26(
بـه عنـوان  راصـوري روایـی از پژوهشـگران بسیاري

هـاي  . گویـه )27(پذیرنـد نمـی رواییسنجشازنوعی
رد بررسـی در ایـن پـژوهش از طریـق     پرسشنامه مو

ها و مطالعات موجود و انجـام  بررسی مقاالت، گزارش
اعتبـار تعیـین مطالعه تطبیقی طراحی شده بود. جهت

بیشـتر دراسـت چنانچه متـداول پرسشنامهمحتواي
متخصصـین اسـتفاده  پانـل از)30-28, 25(مطالعـات 

15د. در مطالعه حاضر نیز از یک پانل تخصصی شومی
ــر ــان از مناســب نف ــه منظــور کســب اطمین ــودن ه ب ب

حاصـل پرسشنامه طراحی شده بهره گرفته شد. نتایج
مطلوبپایاییمناسب ورواییبیانگرپژوهش،ایناز

اي کـه نسـبت روایـی    طراحی شده بود، به گونـه ابزار
و شاخص 67/0) براي پرسشنامه برابر با CVRمحتوا (

به دسـت آمـد. در   85/0) برابر با CVIروایی محتوا (

سوال نهایی شده در ابعاد چهارگانه پرسشـنامه  35بین 
کمتـرین میـزان   برابر با یـک و CVRبیشترین میزان 

بود که در قیـاس بـا حـداقل مقـدار نسـبت      60/0آن 
بـراي یـک پانـل    )18(روایی محتوایی پیشنهادي الوشه

اسـت) میـزان   49/0عضوي (که برابـر بـا   15خبرگان 
اخص روایـی محتـوا نیـز    باشد. از نظـر شـ  میمناسبی

و کمترین میـزان برابـر   93/0بیشترین میزان برابر با 
بود که در قیـاس بـا میـزان قابـل قبـول ایـن       80/0با 

شود. میزان مطلوبی محسوب می)19()79/0شاخص (
تمـام کـه باشـد ایـن ازحـاکی توانـد نتـایج مـی  ایـن 

است.شدهطراحیبه خوبیاین پرسشنامههايگزینه
در بحث سنجش پایایی پرسشنامه نیز بر اساس نتـایج  

بـا  آزمون همبستگی اسپیرمن بعد فراینـدهاي داخلـی  
هـاي مؤلفـه اولـین جـزء ،874/0ضـریب همبسـتگی   

دستیابی به پوشش همگانی بیمـه  یرگذار پرسشنامهتاث
ســالمت شناســایی شــد. ضــمن اینکــه ســه بعــد دیگــر 
پرسشنامه نیز ضرایب همبستگی قابل قبولی را کسـب  

هاي بعـد فراینـدهاي داخلـی در مـدل     سنجهنمودند. 
کارت امتیازي متوازن برگرفته از عواملی هسـتند کـه   

ـ    وري ت، و بهـره بیشترین تاثیر را بر اجـرا، زمـان، کیفی
ي بعد مالی نیز ناظر بر مسـائل مـالی،  هادارند. سنجه

مالی، میـزان و نحـوه اسـتفاده از منـابع مـالی      عملکرد
مورد استفاده هستند. بعد رشد و یادگیري عملکرد را 

ــرما  ــد سـ ــگ،   از دیـ ــوژي، فرهنـ ــانی، تکنولـ یه انسـ
و دیگر مواردي که باعث تغییـر در اجـرا  هاساختزیر
دهـد و در نهایـت   مـی مورد ارزیابی قرارشوند رامی

گویـد کـه مشـتریان از مـا چـه      مـی بعد مشتري به ما
ي مربـوط بـه   هـا انتظاراتی دارند؟ براي انتخاب سنجه

اول : منظر مشتري، باید به دو سؤال حیـاتی پاسـخ داد  
اینکه چه کسانی مشتري هدف مـا هسـتند؟ دوم اینکـه    

.)31(؟ي پیشــنهادي مــا بــراي آنــان چیســتهــاارزش
ملیقوانینعواملی نظیر تعهد سیاسی دولت، تصویب

همــه درهــاآنکــردن نهادینــهســالمت و بیمــه، 
در کنار مشخص بودن متولی/ متولیان هاسیاستگذاري

ــالمت و هم    ــه س ــام بیم ــالمت و نظ ــام س ــین نظ چن
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ي بیمـه و  هاها/ طرحبودن عضویت در صندوقاجباري
ــتفاده از ر ــا    اس ــت ب ــدریجی جمعی ــش ت ــرد پوش ویک

گرفتن در بعـد فراینـدهاي داخلـی پرسشـنامه از     قرار
نخســتین الزامــات الزم در مســیر حرکــت بــه ســمت  

باشند. کبیر و همکاران میپوشش همگانی بیمه سالمت
وبهبـود درراثرگـذا نیز که در مطالعه خود عوامـل 

سـالمت را مـورد بررسـی    پایـه بیمهنمودناثربخش
قـانون دربیمـه بحـث بـر قرار داده بودنـد، تأکیـد  

بـراي بیمهجایگاهاساسی، تعهد بر اجراي قانون، تبیین
هـا  کشور را گزارش نمودند. در مطالعـه آن مسئوالن

در سـالمت بیمـه سـازمان ادغـام ازناشیدرگمیسر
و خدمتکنندهارائهازتولیتفکیکتبهداشت،وزارت

عوامـل  مهمترینازواحد بیمهساختاریکایجادلزوم
بیمـه نمـودن اثـربخش وبهبوددراثرگذارتشکیالتی

ي مطالعه صـدیقی  ها. یافته)32(شدعنوانپایه سامت
جمعیـت، پوشـش بـودن مولفه اجبـاري 6و همکاران،

شـــدگان،بیمـــهجـــامعاطالعـــاتبانـــکایجـــاد
طـرح  کامـل اجـراي مـالی، تـأمین بـودن رونـده پیش

نظـارت وخدماتبستهدقیقتعریفخانواده،پزشک
هـاي شـده را بعنـوان مؤلفـه   ارائهخدماتکیفیتبر

ایـران گـزارش   درسالمتپایهبیمهاستقراردرموثر
بیمـه پیکربنـدي نقـد . موهبتی نیز که به)8(نمودند

است، از پرداختهتوسعهحالدرکشورهايدرالمتس
ــان  ــدگاه محقق ــار)10،33(دی ــرونراهک ــتب ازرف

سهتحققبهمنوطاي راي بیمههاي نظامهانابسامانی
:دانسـته اسـت  کشـورها ايبیمهساختاردرتغییر کالن

آحـاد همـه بـراي پایه فراگیرايبیمهنظامایجاداول
وخـدمات کیفیتپایشجامعنظامایجاددوم؛جامعه
؛سالمتخدماتدهندگانائههاي ارتعرفهسازيیکسان
هاي خصوصی و مکمل بیمهگسترشازحمایتو سوم

. اکثـر عوامـل   )34(درمان در یـک بـازار آزاد رقـابتی   
با ادبیاتی دیگر) در بعـد فراینـدهاي   یالذکر (گاهفوق

یـز در سـایر ابعـاد پرسشـنامه     داخلی و برخـی دیگـر ن  

شده مطالعه حاضر گنجانده شده است کـه بـا   طراحی
توجه به مقادیر روایـی و پایـایی محاسـبه شـده بـراي      

ـ مـی و ابعاد چهارگانه پرسشـنامه حاضـر  هامولفه وان ت
گفت نشان از جامعیت ابزار طراحی شده دارد. 

ســنجی ا کــه مطالعــه حاضــر در حــوزه روایــیاز آنجــ
پرسشنامه دستیابی به پوشش همگانی بیمه سالمت در 

باشد، لذا پژوهشگران در ایران جزء اولین مطالعات می
یی هـا مقایسه نتایج آن با مطالعات مشابه با محدودیت

مواجه بودند. 

رينتیجه گی
هـاي الزم بـراي   آوري دادهطراحی ابزار مناسب جمـع 

هـاي کمـی، از  الخصوص پـژوهش هر پژوهش و علی
کهچراباشد؛پژوهش میفراینددرمراحلترینمهم

اطالعات آوريجمعبهمنجرنامناسبابزارازاستفاده
غیرعلمـی تفسـیر نتیجـه، درونادرسـت هايدادهو

نتـایج مطالعـه حاضـر    شـد.  خواهدپژوهشهايیافته
ایـن يهـا گزینـه روایـی نشـان داد کمتـرین ضـریب   

پرسشنامه و کمترین ضریب همبستگی ابعاد چهارگانـه  
حاکیتوانداست که میقبول باالترقابلآن از حداقل

خوبیبهاین پرسشنامههايگزینهتمامکهباشدایناز
تعیـین الزامـات   بـراي مناسـبی ابـزار وشـده طراحی
ی به پوشش همگـانی بیمـه سـالمت در ایـران    دستیاب
.است

دانیقدر و تشکر
درتخصصـی مقطع دکترايرسالهازبخشیمقالهاین

بـا کـد   درمـانی وبهداشـتی خـدمات مـدیریت رشته
ــماره    ــه ش ــالق ب IR.IAU.SRB.REC.1400.249اخ

کلیـه قـدردان نویسندگان باشد. می6/7/1400مورخ 
سنجش روایی و پایایی درکهندو افرادي هستخبرگان

راهمکـاري نهایـت پـژوهش ابزار طراحی شده براي
.داشتند
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