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Abstract
Background and Objectives: Maternal health program is one of main domains of the primary
health care worldwide. Considering the identified problems in evaluation system of the Iranian
maternal health program, this study was conducted to develop improvement solutions for
evaluation system of this program.
Material and Methods: This was a qualitative study which was performed by the participation
of 14 experts in maternal health program. The inclusion criteria included having at least five
managerial experiences or 10 years of operative experiences in maternal health program. The
study participants were selected using purposive sampling. The researchers conducted three
non-structured grouped interviews and two individual interviews to obtain experts’ solutions
for resolving identified problems. The content analysis was used to analyze the obtained data.
Results: The present study identified improvement solutions for evaluation system of maternal
health programs in the form of four main themes. The identified solutions were reported in four
main themes including “the evaluation process of the maternal health program”, “the
evaluation program tools”, “the clinical information system”, and “the required manpower to
execute the program”. The themes related to the “evaluation process of the program” and “the
required human resources for the program” had the most and least of the findings, respectively.
Conclusion: The identified shortcomings and solutions in this study revealed the reasons for
the failure of the maternal health program to achieve its desired outcomes. Undoubtedly, the
implementation of the proposed procedures will lead to the quality and performance
improvement in this program.
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چکیده

زمینه و اهداف :برنامه سالمت مادران از اصلیترین حوزههای مراقبتهای بهداشتی اولیه در جهان میباشد .با توجه به مشکالت شناساییشده
در سیستم ارزشیابی برنامه سالمت مادران در ایران ،مطالعه حاضر با هدف تدوین راهکارهای ارتقایی جهت بهبود این سیستم اجرا گردید.
مواد و روشها :مطالعه حاضر از نوع کیفی میباشد ،که با مشارکت  14نفر از متخصصین حوزه سالمت مادران به انجام رسید .معیار ورود
مشارکتکنندگان به مطالعه ،دارا بودن حداقل سابقه مدیریتی پنجساله و یا حداقل سابقه اجرایی  10ساله در حوزه برنامه سالمت ماداران بود ،که به
روش نمونهگیری مبتنی بر هدف انتخاب گردیدند .پژوهشگران در مرحله گردآوری داده و در راستای شناسایی راهکارهای ارتقایی در سیستم
ارزشیابی این برنامه ،اقدام به برگزاری سه مورد مصاحبه گروهی و دو مورد مصاحبه فردی غیرساختاریافته با مشارکتکنندگان نمودند و دادههای اخذ
شده به روش تحلیل محتوایی مورد کنکاش قرار گرفت.
یافتهها :مطالعه حاضر موفق به شناسایی راهکارهای ارتقایی سیستم ارزشیابی برنامه سالمت مادران در قالب چهار تم اصلی 24 ،تم فرعی و کدهای
مربوطه گردید .راهکارهای شناساییشده در این مطالعه در چهار تم اصلی شامل؛ فرایند ارزشیابی برنامه سالمت مادران ،ابزارهای پایش و ارزشیابی
برنامه آن ،سامانه اطالعات بالینی برنامه و نیروی انسانی موردنیاز برای انجام برنامه ،دستهبندی شد .ابعاد فرایند ارزشیابی و نیرویانسانی موردنیاز برنامه
نیز بیشترین و کمترین حجم از یافتهها را به خود اختصاص دادند.
نتیجهگیری :کاستیها و راهکارهای شناسایی شده در این مطالعه ،علل عدمتوفیق برنامه سالمت مادران در دستیابی به نتایج مطلوب را آشکار
میسازد .بیتردید اجرای راهکارهای پیشنهادشده ،می تواند منجر به ارتقای کیفیت و عملکرد این برنامه گردد.
کلیدواژهها :سالمت مادران ،سیستم ارزشیابی ،ارتقاء ،راهکار
نحوه استناد به اين مقاله :فیروزنیا ر ،درگاهی ح ،جعفریکوشکی ت ،خالدیان ز .بررسی راهکارهای ارتقایی برای سیستم ارزشیابی برنامه سالمت مادران در ایران :یک مطالعه کیفی.
تصویر سالمت 1397؛ .171-159 :)2(9
 .1گروه مديريت خدمات بهداشتی و درمانی ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ايران
 .2مرکز تحقیقات مديريت اطالعات سالمت ،گروه مديريت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ايران )(Email: hdargahi@tums.ac.ir
 .3مرکز تحقیقات آسیب حوادث جادهای ،گروه آموزشی آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،تبريز ،ايران
 .4گروه مامايی ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ايران

حقوق برای مؤلف(ان) محفوظ است .اين مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز کريیتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاری تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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تصوير سالمت1397 ،؛ 171-159 :)3(9

فیروزنیا و همکاران

مقدمه

سالمت مادران بههسهبب تهثییر غیرقابهل انکهار در سهالمت و
پویایی جامعه ،یکی از مهمترین حوزههای بهداشهت عمهومی بهه-
شمار مهیآیهد ،کهه از سها  1990و بها معرفهی اههداف توسهعه
ههزاره ) ،(The Millennium Development Goals: MDGsبهه-
عنوان یک اولویت جهانی مطرح شهد ( .)1تغییهرات اجتمهاعی و
اقتصادی صورتگرفته در قرن بیستم بهههمهراه ارتقهای دانهش و
تکنولوژی ،منجربه بهبود مراقبتهای دوران بارداری شهد ( )2کهه
بهتبع آن ،میزان کلی مرگومیر مهرتب بها بهارداری در مهادران در
سطح جهان از  1990تا  ،2013بهمیهزان 45درصهد کهاهش یافهت
( .)3نکته قابلتثمل این اسهت کهه توزیهع ایهن کهاهش در سهطح
جهان ،بههیچوجه متناسب و عادالنه نیست ( .)3چرا که بهاوجهود
تمامی تالشهای صورتگرفته ،شاخصهای مهرتب بها سهالمت
مههادران و نههوزادان در بسههیاری از کشههورهای درحهها توسههعه در
وضعیت قابلقبولی بهسر نمیبرد (.)1
آمارهای منتشرشده بیانگر آن است ،که سهاالنه چههار میلیهون
نوزاد و نیم میلیون مادر در جهان بههدلیهل مشهکالت مربهوه بهه
بارداری ،جان خود را از دست میدهند و 99درصد از این مهرگ-
ها در کشورهای با درآمد متوس و کم اتفاق میافتهد ( .)5،4ایهن
آمارها همچنین ،گویای آن است که مرگومیر مهادران در جنهوب
صحرای آفریقا  100برابر بیشتر از کشورهای توسعهیافته اسهت و
بارداری و وضع حمل کماکان بهعنوان علت اصلی مرگ ،بیمهاری
و ناتوانی در زنان سهنین بهاروری در کشهورهای درحها توسهعه،
محسوب میشود .لیکن ،غالب این مشکالت و پیامدهای منفی بها
ارائه مراقبتهای بهداشتی بها کیفیهت ،قابهلپیشهگیری اسهت (.)6
مطالعات صورتگرفته بیهانگر آن اسهت ،کهه زنهانی کهه مراقبهت
دوران بارداری را دریافت نکردند ،هشت برابر بیشتر از کسانی کهه
این خدمات را دریافت کردند با خطر تولد نوزاد نارس مواجهانهد
( ،)7همچنین مادرانی که شروع دریافت مراقبتها را به سه ماههه
سوم موکو میکنند ،ریسک باالتری برای تولد نوزاد بها وزن کهم
دارند ( .)8ارزیابیهای اقتصادی صهورتگرفتهه درایهنراسهتا نیهز
نشههان مههیدهههد ،کههه مراقبههتهههای بهداشههتی باکیفیههت در دوران
بارداری و پس از آن ،خدمات هزینه-ایربخشی هسهتند کهه مهی-
توانند ازطریق کاهش مرگومیر مادران و نوزادان و نیز بهبود رشد
آتی کودک ،منجربه بازگشت چندین برابر مبلغ سرمایهگهذاری در
این حوزه شوند (.)10،9
ایران بهعنوان یکی از کشورهای درحا توسعه ،توانسته اسهت
در دهههای اخیر دسهتاوردهای قابهلتهوجهی در حهوزه سهالمت
مادران به دست آورد .باوجوداینکه کاهش میزان مرگومیر مهادران
در ایههران براسههاس گههزارشهههای سهها  2010و  2014سههازمان
بهداشت جهانی ،بهترتیهب برابهر  81و 72درصهد بهوده و انطبهاق
قابلتوجهی با اهداف توسهعه ههزاره دارد ( ،)3لهیکن مهرگومیهر
مادران با 37/5مورد در  100هزار تولهد زنهده ،مهرگ نهوزادان بها
 16/9مورد در  1000تولد زنهده و میهزان سهزارین بها 40درصهد،

هنوز نسبت به کشورهای درحا توسعه باال اسهت ( .)11از دیگهر
مشکالت موجود در این عرصه ،نابرابری در مرگومیر مهادران در
نواحی مختلف است که لزوم توجه پژوهشهگران و سیاسهتمداران
را به این عرصه بیشازپیش آشکار میسازد ( .)12برنامه سهالمت
مادران در ایران هماکنون با چالشهای عمهدهای دسهتبههگریبهان
است ،که از اهم این چالشهای پیشرو ،میتوان به کیفیت بهالینی
نامطلوب مراقبتهای ارائهشده به مادران ،نبهود امکانهات کهافی و
مراقبهتههای فههراهمشهده جهههت رفهع نیازهههای مهادران بههاردار،
دسترسهی اقتصههادی و جغرافیههایی نامناسهب بههه برخههی خههدمات
بارداری ،باال بودن مهرگههای قابهلپیشهگیری مهادران بهاردار در
مقایسه با استانداردهای بینالمللهی ،پهایین بهودن سهطح رضهایت
مادران از خهدمات دریهافتی ،نهابرابری در برونهدادهای بهداشهتی
برای مادران و نوزادان در مناطق جغرافیایی مختلهف کشهور ،بهاال
بودن نوزادان متولدشده نارس و مبتال به کمبهود وزن و نیهز غیهر-
قابلقبو بودن میزان مرگومیر نوزادان اشاره کرد (.)13-18
در پژوهشهایی صورتگرفته توسه تبریهزی و همکهاران و
بهمنظور ارزیابی کیفیت مراقبتهای ارائهشده به مهادران بهاردار در
شهر تبریز و در سه حیطه کیفیت فنی یا بالینی ،کیفیهت خهدمت و
نیز کیفیت مشتری ،مشخص گردید که مراقبتهای ارائههشهده بهه
مادران باردار در حیطه کیفیت فنی ،دارای مشکالتی نظیهر؛ عهدم-
انطباق خدمات ارائهشده بها گایهدالینههای وزارت بهداشهت در
مههواردی نظیههر سههنجش ارتفههاع رحههم ،بررسههی ادم ( )Edemaو
واریکوسیت ( ،)Varicositiesارجاع به دندانپزشهک ،گهوش دادن
به صدای قلب جنین و نیز معاینه واژن بود ( .)19همچنین ،نتهایج
بررسی کیفیت خدمت نشهان داد ،کهه کاسهتیههای عمهدهای در-
رابطهبا پروژههای حمایتی ،رسیدگی فوری ،پیشگیری و تشخیص
سریع ،استمرار خدمت ،احترام ،ایمنی ،دسهترسپهذیری و کیفیهت
تسهیالت اولیهه ،وجهود داشهت ( .)20نتهایج حاصهل از بررسهی
کیفیت مشتری نیز ،گواه ایهن حقیقهت اسهت کهه مهادران بهاردار
گیرنده خهدمت در شههر تبریهز ،از دانهش و توانمنهدی مطلهوب
جهت مراقبت از خود برخوردار نبوده و نیازمند توانمنهدیسهازی
و حمایت جدیتری بودند (.)11
نظربهاینکه توجه به ارزشیابی عملکهرد در مراقبهت مهادران و
استفاده از شاخصهای مرتب با کیفیهت مراقبهت ،منجهربهه ارائهه
خدمات مؤیر و ایمن میگردد ( ،)22،21لیکن یکی از کاستیههای
عمده بهویژه در کشورهای درحها توسهعه ،نبهود ارزشهیابیههای
فراگیر ،کارآمد ،ایربخش و متناسب با جنبههای مختلهف مراقبهت-
های مادران است ( .)23باتوجه به اینکه فقدان ابزارهای ارزشهیابی
معتبر جهت سنجش عملکرد مراکز ارائهدهنده مراقبتهای مهرتب
با سالمت مادران ،بهعنوان یک مانع اساسی مطرح میباشهد (،)24
لیکن هنوز اقدام مؤیری دراینراستا در ایران صورت نگرفته است
(.)25
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سیستم ارزشیابی کنونی برنامه سهالمت مهادران در ایهران،
مشتملبر نه ابزار پایش و ارزشهیابی (بها عنهاوین چهکلیسهت
پایش پزشک برنامه مادران در مراکز سهالمت شههری ،چهک-
لیست پایش ماما در مراکز سالمت شهری ،چکلیسهت پهایش
مراقب سالمت در مراکز سالمت شههری ،چهکلیسهت پهایش
مراکز روستایی ،چکلیست پایش خانه بهداشت ،چهکلیسهت
پایش عملکرد فصلی مامای تیم سهالمت ،چهکلیسهت مرکهز
رصد سالمت مادران باردار ،چکلیست پایش واحد تسهیالت
زایمههانی و نیههز چههکلیسههت پههایش سههتاد شهرسههتان) جهههت
ارزشیابی عملکرد مراکز بهداشتی ،یک سامانه مراقبتهی بهه نهام
"سیب" ،که برنامه سالمت مادران را نیز پوشهش داده اسهت و
تعداد محدودی شاخص ارزشیابی جههت محاسهبه و یبهت در
پنلهای بهداشتی میباشد .در بررسیهای یانویه که بها ههدف
شناسایی مشکالت فراروی سیستم ارزشهیابی برنامهه سهالمت
مادران در ایران بهانجام رسید ،مشخص شهد کهه ایهن سیسهتم
دارای کاسههتیهههای عمههدهای دررابطهههبهها فراینههد و ابزارهههای
ارزشیابی برنامه ،توانمندی ارزیابیکنندگان و ارزیابیشوندگان،
سامانههای اطالعات بالینی مربهوه بهه مهادران دریافهتکننهده
مراقبت و نیز منابع موردنیاز برای اجرای صحیح فعالیهتههای
مرتب با ارزشیابی برنامه میباشد (.)26
تردیدی نیست که ادامه این رونهد ،مهیتوانهد بهه کهاهش
سطح سالمت و رضایت مادران باردار و متعاقبا اتهالف منهابع
مالی و تنز سرمایههای اجتماعی کشهور گهردد .لهذا ،ارتقهای
سیستم ارزشیابی برنامه سالمت مادران امری ضروری بههنظهر
میرسد .بهاتوجهه بهه اینکهه مرتفهع نمهودن مشهکالت عمهده
شناساییشده در این عرصه ،نیازمند ارائه و اجرای راهکارهای
مؤیر و کاربردی ازسوی متخصصین امر میباشهد ،لهذا مطالعهه
حاضر بها ههدف تهدوین راهکارههای ارتقهایی بهرای سیسهتم
ارزشیابی برنامه سالمت مادران ایران ،طراحی و بههمهورداجهرا
درآمد.

مواد و روشها

مطالعه حاضر ،از نوع کیفی میباشد که با مشارکت  14نفر
از متخصصههین حههوزه سههالمت مههادران از وزارت بهداشههت،
درمان و آموزش پزشکی و نیهز دانشهگاهههای علهوم پزشهکی
تبریز ،تهران ،مشهد و گیالن در تابستان سا  ،1397بههانجهام
رسید .معیهار ورود مشهارکتکننهدگان بهه مطالعهه ،دارا بهودن
حداقل سابقه مدیریتی پنجسهاله و یها حهداقل سهابقه اجرایهی
10ساله در حوزه برنامه سالمت ماداران در عرصه مراقبتهای
بهداشتی اولیه ایران بود .نحوه نمونهگیری در این پژوهش ،به-
صورت نمونهگیری مبتنیبهر ههدف ()Purposeful Sampling
بود .یعنی از آن دسته از افراد استفاده شد ،که بتوانند بهترین و
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غنیترین دیدگاهها و تجربیات را در اختیار پژوهشهگران قهرار
دهند .چرا که ایهن روش نمونههگیهری ،بهه پژوهشهگر امکهان
میدهد الگوهای مفهومی موجود در ذهن افراد مختلف را در-
رابطهبا ماهیت وقایع ،بهبهتهرین شهکل ممکهن اسهتخراد کنهد
(.)27
در این مطالعه ،پژوهشگران بهروش غیرساختاریافته اقهدام
به برگزاری سه مورد مصهاحبه گروههی و دو مهورد مصهاحبه
فردی با مشارکتکنندگان کردند ،که از مصاحبه انفرادی بهرای
افرادی استفاده شد که بههدلیهل برنامهه فشهرده کهاری ،امکهان
شههرکت در مصههاحبه گروهههی نداشههتند .مههدتزمههان تقریبههی
مصاحبه برای مصاحبههای گروهی دو سهاعت و  30دقیقهه و
برای مصاحبههای انفرادی نزدیک به یک ساعت بود ،کهه ایهن
مصاحبهها در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و نیز
دانشگاههای علوم پزشکی تبریز و تهران بهانجام رسید .درطهی
انجام مصاحبه ،پس از معرفی چالشهای اولیه شناسهاییشهده
فراروی سیستم ارزشیابی برنامه سهالمت مهادران در مطالعهات
پیشین ،راهکارهای پیشنهادی آنان در جهت مرتفع نمودن این
چههالشههها ،مههوردبحههو و بررسههی قههرار گرفههت .بهههدلیههل
غیرساختاریافته بودن مصاحبه ،تنهها از یهک سهؤا کلهی بهه-
صورت "راهکار شما جهت ارتقای سیسهتم ارزشهیابی برنامهه
سالمت مادران ایران چیست؟" در انجام مصاحبه استفاده شهد
و بحوهای کارشناسی براینمبنا پایهریزی و اجرا شد .تمهامی
مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع اطالعهاتی ( ،)Saturationیعنهی
تاجاییکهه تجربیهات اخهذشهده بهه مرحلهه تکهرار رسهیده و
گفته های جدیدی ازسوی مشارکتکنندگان ارائه نگردد ،ادامهه
مییافت (.)28
برای تحلیل دادههای بهدسهتآمهده از مصهاحبه ،از روش
تحلیههل محتههوایی ( )Content Analysisکههه در آن مفههاهیم و
درونمایههای موجود در دادهها ،با یهک رویکهرد سیسهتماتیک
استخراد ،تفسیر و گزارش مهیشهوند ،اسهتفاده شهد ( .)29در
مرحله پیاده سازی داده ها ،تمامی مطالهب عنهوانشهده بهرروی
کاغذ یبت گردید و جهت کسب اطمینهان از صهحت کهار ،بهه
دفعات موردبررسی و بازبینی قرار گرفت .در گام بعهدی و در
مرحله کدگذاری ،تجربیات ابرازشده ازسوی مشارکتکنندگان
در قالب کد یا آیتم (عباراتی متنی که معرف محتوای تجربیات
اظهارشده هستند) ،ارائه شهد .سهپس براسهاس درونمایههههای
آشکار یها پنههان موجهود در کهدها ،کهدهای مشهابه در کنهار
یکدیگر قرار گرفت و تمهای فرعی (سهابتهمهها) مطالعهه را
تشکیل داد .درنهایت تمهای اصلی مطالعه ،بها ادغهام تهمههای
فرعی ایجاد و برچسبگذاری ( )Labelingشهدند .در مرحلهه
تفسیر یافتهها ،کهه شهامل جسهتوجهوی الگوهها ،ارتباطهات،
مفاهیم و نیز تعابیر یافتههای بهدستآمده است ،پژوهشگران

فیروزنیا و همکاران

پس از بررسی تمهای نهایی بهدستآمده ،بهدقت به توسهعه و
تعبیر ایدهها و محتوای آنها پرداختند (.)30
بهمنظور بهبود و تایید توان ( )Rigorمطالعه ،پژوهشهگران
به دو تیم تقسیم شدند و هریکاز تیمهها بههصهورت مسهتقل
اقدام به تحلیل دادهها و جمعبندی نتایج کردند .در ادامه کهار،
نتایج تحلیل ها توسه یهک پژوهشهگر خهارجی بها یکهدیگر
مقایسه شد و توافق نهایی بر یافته ههای مطالعهه ،ازایهنطریهق
صورت گرفت .همچنین ،جهت کسهب اطمینهان از صهحت و
دقت ادراکات پژوهشگران از نقطهنظرات مشارکتکنندگان در
مطالعه ،نتایج مصاحبه به یکایک مصهاحبهشهوندگان بهازخورد
داده شد و موردتایید قرار گرفت .بهعالوه پس از تعیین تمامی
تمها ،سابتمها و آیهتمههای مربوطهه ،از دو صهاحبنظهر در
زمینه مطالعات کیفی و نیز برنامه سالمت مادران ،جهت تاییهد
صحت آنها استفاده شد (.)29

یافتهها

مشارکتکنندگان مطالعه حاضر را ،متخصصان حوزه سهالمت
مادران تشکیل دادند که هفت نفر از آنان از دانشگاه علوم پزشکی
تبریز (50درصد) ،سه نفر از وزارت بهداشت (22درصد) ،دو نفهر
از دانشگاه علوم پزشکی گیالن ( ،)14و یک نفر نیهز از ههریهکاز
دانشگاههای علهوم پزشهکی تههران و مشههد (7درصهد) ،بودنهد.
راهکارهای پیشنهادی این برنامه در چهار تم اصلی شامل "فراینهد
ارزشیابی"" ،ابزارهای ارزشهیابی"" ،سهامانه مراقبتهی" و "نیهروی
انسانی" دستهبندی شدند .دراینمیان" ،فراینهد ارزشهیابی بها  10و
نیروی انسانی با سه تم فرعی بهترتیب ،بیشترین و کمترین تهمهها
و کدهای استخراجی را بهخود اختصاص دادند (جدو .)1

جدول  .1راهکارهای پیشنهادی جهت مرتفع نمودن چالشهای فراروی سیستم ارزشیابی برنامه سالمت مادران
رديف

1

2

3

4

تمهای اصلی

تمهای فرعی

ایجاد سیستم یکپارچه و جامع ارزشیابی برنامه سالمت مادران
تدوین و بهکارگیری فرایندهای علمی و ارتقاءیافته در فعالیتهای مرتب با ارزشیابی برنامه
گردآوری و تحلیل بهینه و هدفمند دادهها و ارائه اطالعات حاصل از آنها ،به شیوهای بههنگام و کاربرپسند به کاربران
انجام فرایند پایش بهصورت عینی و با تکمیل گامبهگام چکلیستهای مربوطه
فرايند
توجه به ارزشیابی عملکرد تیمی و نه فق انجام ارزشیابی فردی
استفاده مناسب از نتایج ارزشیابی درجهت ارتقای وضعیت برنامه و سازوکارهای پرداخت
ارزشیابی
تبدیل فرایند ارزشیابی به فرایندی جذاب ،آموزنده و ارتقاءدهنده برای ارزیابیکننده و ارزیابیشونده
انتخاب روش مناسب و دارای صرفه اقتصادی در ارزشیابی
توجه به محدودیتها و شرای خاص هر عرصه در فرایند ارزشیابی
بذ توجه ویژه به راستیآزمایی مستندات ارائهشده ازسوی مراکز مراقبتی در فرایند ارزشیابی
تدوین ابزارهای جامع و مبتنیبرشواهد جهت ارزشیابی مراقبتهای مادران و نیز سطوح مدیریتی مرتب با آنها
بهرهگیری از شاخصهای معتبر علمی در ابزارهای ارزشیابی با الگوبرداری از مد های معتبر ارزشیابی و اعتباربخشی
ابزارهای
عینیتبخشی به ابزارهای ارزشیابی ازطریق تدوین راهنما و نیز سنجههای قابلاندازهگیری دقیق برای آنها
ارزشیابی
توزیع علمی و منطقی امتیازات در ابعاد مختلف ابزارها
دریافت و انعکاس دیدگاههای ذینفعان برنامه در ابزارهای ارزشیابی
منطبق نمودن محتوای سامانه با بسته خدمتی و گایدالینهای مراقبتی برنامه
افزایش دسترسی کمی و کیفی ارائهدهندگان خدمت به زیرساختهای الکترونیک مرتب با سامانه
سامانه مراقبتی توجه به کیفیت مراقبتهای ارائهشده به مادران و کاهش کمیتگرایی
فراهم نمودن امکان گزارشگیری هدفمند برای کاربران سطوح مختلف سامانه
ایجاد سازوکار علمی جهت راستیآزمایی اطالعات مندرد در سامانه
ارتقای مستمر سامانه برمبنای دیدگاههای کاربران آن و ذینفعان برنامه
ایجاد سازمانهای مستقل ارزشیابی بیرونی
نیروی انسانی تربیت ارزیابان حرفهای ،بهویژه در عرصه برنامه سالمت مادران
استفاده از سازمانهای بینالمللی متولی ارزشیابی و اعضای هیئت علمی دانشگاه در ارتقای برنامه و آموزش پرسنل
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در ادامه به راهکارهای پیشنهادی ازسوی صهاحبنظهران بهه-
صورت مبسوه اشاره میشود؛

فرايند پايش و ارزشیابی

ايجاد سیستم يکپارچه و جامع ارزشیابی برنامه سالمت مادران
اولین راهکار اشارهشهده ازسهوی صهاحبنظهران درراسهتای
ارتقای سیستم ارزشیابی برنامه سالمت مادران ،ایجاد یک سیسهتم
یکپارچه و جامع بود که بتواند فعالیتهای مربوه به ایهن عرصهه
را به شکلی سیستمیک ،سیستماتیک و هدفمنهد سهاماندهی کنهد.
پژوهشگران براینباور بودند که "اولین قهدم در ارتقهای وضهعیت
یک حوزه ،سهاماندهی و نظهاممنهد کهردن آن اسهت .یعنهی بایهد
سیستمی وجود داشته باشد که اوال بهعنوان یک راهنما عمل کنهد
و یانیا بتوانهد فعالیهتههای آن حهوزه را بههصهورتی هماهنه و
همسان به پیش ببرد" (مصاحبهشونده .)4
تدوين و ب هک ارییری فراين دهای عل ی و ارتق ا يافت ه در
فعالیتهای مرتبط با ارزشیابی برنامه
مستندسازی و ارتقای فرایندهای مهرتب بها ارزشهیابی برنامهه
سالمت مادران و اجرای تمهامی فعالیهتههای مربوطهه براسهاس
فرایندهای ارتقاءیافته ،راهکار پیشنهادی مهمی اسهت کهه ازسهوی
صاحبنظران مطرح شد .آنهها بهرایهنبهاور بودنهد کهه "یکهی از
الزامههات اساسههی در بهبههود وضههعیت هههر حههوزه ،مستندسههازی
فرایندهای مربوطه و ارتقای آنها براساس دیدگاه ذینفعهان اصهلی
میباشد ،که الزم است در فرایند ارزشیابی برنامه سهالمت مهادران
نیز موردتوجه قرار گیرد .البته بسهیار حیهاتی اسهت کهه ایهن کهار
توسه افههراد خبههره و دارای تجربههه درایههنرابطههه انجههام شههود"
(مصاحبهشونده .)10
یردآوری و تحلیل بهینه و هدف ند دادهه ا و ارائ ه االالع ا
حاصل از آنها به شیوهای بههنگام و کاربرپسند به کاربران
یکی از مشکالت اساسی ارزشیابی بهویژه در عرصه مراقبهت-
های بهداشتی اولیه و برنامه سالمت مادران ،وجود همپوشهانیهها
و شکافهای اطالعاتی میباشد .بهگونهایکهه برخهی از دادهههای
ضروری گردآوری و تحلیل نمیشوند ،درحالیکه برخهی از داده-
های دیگر ،بهدلیل دوبارهکاری و همپوشانی وظایف ارزشهیابی در
سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی ،بهصورت چنهدباره گهردآوری
و تحلیل میشوند .صاحبنظران براینبهاور بودنهد کهه "متاسهفانه
گههردآوری و تحلیههل دادهههها در سیسههتم ارزشههیابی مراقبههتهههای
بهداشتی اولیه بهویژه برنامهه سهالمت مهادران ،هدفمنهد نیسهت و
اطالعات زائد یا فاقد اولویت در سیستم ایجاد میشهود .ازسهوی-
دیگر بهه ایجهاد برخهی اطالعهات ضهروری بههویهژه دررابطههبها
شاخصهای عملکهردی و نیهز شهاخصههای مهرتب بها کیفیهت
مراقبت ،بهیتهوجهی مهیشهود .بنهابرایهن ،الزم اسهت بهه مقولهه
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گردآوری و تحلیل هدفمند دادهها و ارائه اطالعات حاصل از آنها
به شیوهای کاربرپسند توجه شود" (مصاحبهشونده .)9
انجام فرايند پايش بهصور عینی و با تک یل یامبهیام چ -
لیستهای مربواله
یکی دیگر از راهکارهای پیشهنهادی مههم ازسهوی صهاحب-
نظران ،لزوم عینیتبخشی بیشازپیش به فراینهد ارزشهیابی برنامهه
سالمت مادران بود ،تا امکان سوگیری و انحراف یافتهههای منهتج
از آن کاهش یافته و قابلیت اتکاء و اعتماد به یافتهههای آن بیشهتر
شود .صاحبنظران بیان داشتند که "یکی از مشکالت موجهود در
سیستم ارزشیابی برنامه سالمت مادران ،کاهش عینیت فراینهد بهه-
دلیل کمتوجهی ارزیابیکنندگان به محتوای چکلیستها درحهین
فرایند ارزیابی ،میباشد .توجه ارزیهابیکننهدگان بهه انجهام فراینهد
ارزشیابی به شیوهای عینهی ،بسهیار مههم اسهت .یکهی از راهههای
دستیابی به این هدف ،انجام گامبهگام فراینهد ارزشهیابی بهرمبنهای
چکلیست و یادداشتبرداری و نمرهدهی به آنها در همهان لحظهه
است .کلینگری ارزیابیکننده و سپردن مشهاهدات او بهه حافظهه،
بهههشههدت عینیههت فراینههد ارزشههیابی را دچههار مشههکل مههیکنههد"
(مصاحبهشونده .)4
توجه به ارزشیابی ع لکرد تی ی و ن ه فق ط انج ام ارزش یابی
فردی
راهکار پیشنهادی بعهدی ازسهوی صهاحبنظهران ،توجهه بهه
ارزشیابی عملکردی تیمی در کنار ارزشیابی فهردی پرسهنل حهوزه
ارزشیابی برنامه سالمت مادران بود .آنهها بهرایهنبهاور بودنهد کهه
"برنامه سالمت مادران ،حوزه پیچیده و مهمی اسهت کهه نیازمنهد
کار تیمی قوی و هماهن است .لذا ،در چنین حهوزهای ،ارزیهابی
عملکرد تیمی به اندازه ارزیابی عملکرد فردی و حتی بیشهتر از آن
دارای اهمیت است .برای ارائه صحیح یک مراقبهت ،مجموعههای
از افراد در سطوح مدیریتی ،ارائه خدمت و پشهتیبانی بها یکهدیگر
همکاری میکنند ،پس دستیابی به نتایج مطلوب یها نهامطلوب بهه
عملکرد تمامی آنها بستگی دارد" (مصاحبهشونده .)5
استفاده مناسب از نتايج ارزشیابی در جهت ارتق ای وع عیت
برنامه و سازوکارهای پرداخت
استفاده مناسب از اطالعهات بههدسهتآمهده از ارزشهیابی در-
راستای حرکت بههسهوی بهبهود مسهتمر کیفیهت برنامهه سهالمت
مادران و ارتقای ارزشهیابی آن ،از دیگهر راهکارههای بسهیار مههم
اشارهشده بود .صاحبنظران ابراز داشتند که "اگر ارزشیابیهها بهه
شیوهای علمی و هدفمند انجام شوند ،بایسهتی بتواننهد مشهکالت
موجود در برنامهه سهالمت مهادران را بها دقهت بهاال شناسهایی و
گزارش کنند .شاید مهمترین نکته درایهنرابطهه ،اسهتفاده از نتهایج
ارزشیابی در تشخیص نیازهای آموزشهی پرسهنل و مراکهز ارائهه-
دهنده مراقبتها میباشد ،که متاسفانه تاکنون آنچنهانکهه بایهدو-
شاید بهه آن توجهه نشهده اسهت .تهثییر دادن نتهایج ارزشهیابی در
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سازوکارهای پرداخت به ارائهدهندگان خدمت نیز بسیار ضهروری
است" (مصاحبهشونده .)12
تبديل فرايند ارزشیابی به فرايندی جذاب ،آموزن ده و ارتق ا -
دهنده برای ارزيابیکننده و ارزيابیشونده
یکی از نکات پیشنهادی قابلتثمل در مرتفع نمودن مشهکالت
موجود در سیستم ارزشیابی برنامه سالمت مادران ،تبهدیل فراینهد
ارزشیابی به فرایندی آموزنده و ارتقاءدهنده بهویژه برای ارزیهابی-
شوندگان بود .صاحبنظران برایهنبهاور بودنهد کهه "متاسهفانه در
بسیاری موارد مشاهده میشود که فرایند پایش و ارزشیابی حالهت
مچگیری و به اصطالح پلیسی بهخود میگیرد و ماهیهت آموزشهی
و همراه با کرامت انسانی در آن مشاهده نمیشود .ما بایهد بهدانیم
که افراد متعددی در سطوح مختلفی در عملکرد یهک فهرد نقهش
دارند و چهبسا عملکرد نامطلوب ارزیابیشونده ،به خود ارزیهابی-
کننده که غالبا نیروی ستادی یا مافوق او میباشهد ،مربهوه باشهد"
(مصاحبهشونده .)10
انتخاب روش مناسب و دارای صرفه اقتصادی در ارزشیابی
توجه به کارایی روشهای پهایش و ارزشهیابی ،یکهیدیگهراز
راهکارهای پیشنهادی ازسوی صاحبنظران بود .ازنظر آنها "منابع
در اختیار عرصهه مراقبهتههای بهداشهتی اولیهه در ایهران ،بسهیار
محدود هستند .مدیران و سیاستگذاران مراقبتههای بهداشهتی و
درمانی بهویژه در حوزه سالمت مادران ،میبایسهت بها اسهتفاده از
بررسیهای کارسنجی ،زمانسنجی و حتی استفاده از ارزیابیههای
اقتصادی ،کموکیف انجام پایش و ارزشیابیها را تعیین کنند .آنهان
باید بهطریقی عمل کنند که به نتایج مدنظر ارزشهیابی ،بها حهداقل
هزینه ممکن دست یابند" (مصاحبهشونده .)8
توجه به محدوديتها و شرايط خاص ه ر عرص ه در فراين د
ارزشیابی
راهکار پیشنهادی بعدی ،توجه به شهرای خهاص واحهدهای
سالمت مادران و ارائهدهندگان خهدمت در آنهها و لحهام نمهودن
این شرای در فرایند و نتایج ارزشیابی بود .صاحبنظهران معتقهد
بودند که "وجود انعطاف در فرایند ارزشیابی یهک شهره اساسهی
است و نباید بهصورت ماشینی و سفتوسخت با مسائل برخهورد
کرد .بعضی از مراکز و واحدهای مراقبتی به مراکز شهری نزدیهک
هستند و پرسنل و امکانات بهتهری ههم دارنهد ،امها برخهی دیگهر
چنین نیستند ،پس نمیشود با یک دید به هردوی آنها نگاه کهرد و
باید نتایج ارزشیابی را برایناساس تعدیل نمود " (مصاحبهشهونده
" ،)13منطقی نیست که شاخصهایی مانند شناسایی و اعهزام بهه-
هنگام مادران پرخطر بهه سهطوح مراقبتهی بهاالتر و یها مسهتندات
مربوه به ارجاع و بازخورد ارجاع را ،بهین یهک مرکهز روسهتایی
نزدیک به شهر و دارای امکانات با یک مرکز روسهتایی دورافتهاده
و فاقد امکانات ،مقایسه کرد" (مصاحبهشونده .)1
بذلتوجه ويژه به راستیآزمايی مستندا ارائ هش ده ازس وی
مراکز مراقبتی در فرايند ارزشیابی

آخههرین راهکههار پیشههنهادی در بخههش مربههوه بههه فراینههد
ارزشیابی ،کسب اطمینان از صحت مستندات و آمارههای ارائهه-
شده ازسوی افراد و مراکز ارزیابیشونده ازطریق تعیین و اجرای
یک چهارچوب دقیق و علمی راستیآزمایی بود .صهاحبنظهران
ابراز داشتند که "حقیقت این است که بهدالیل مختلهف ازجملهه
تعدد زیهاد وظهایف و فشهار کهاری قابهلتوجهه در بسهیاری از
واحدهای ارائه خدمت ،گزارشدهی آمارهای غیرواقعی به یهک
اصل تبدیل شده است .لذا درنظر گرفتن سازوکار راستیآزمایی،
سبب اجتناب از این امر میشود .البته ارزیابان میتوانند بسهیاری
از جنبههای ارزشیابی را با مشاهده مستقیم خدمت ،مصهاحبه بها
گیرندگان خدمت و نیز محاسبه و بررسی مجهدد شهاخصهها و
آمارهای ارائهشهده ،مجهددا محاسهبه نمهوده و از صهحت آنهان
مطمئن شوند .بیتردیهد ،سهامانهههای مراقبتهی و نهرمافزارههای
آماری نیز ،میتواند بسیار کمککننهده باشهد" (مصهاحبهشهونده
.)13

ابزارهای پايش و ارزشیابی

تدوين ابزارهای جامع و مبتنیب رش واهد جه ت ارزش یابی
مراقبتهای مادران و نیز سطوح مديريتی مرتبط با آنها
از راهکارهههای پیشههنهادی بسههیار مهههم و حیههاتی ،تههدوین
ابزارهای جامع و مبتنیبرشواهد برای انجام ارزشیابی بهود ،چهرا
که تمامی فرایند ارزشیابی برمبنای آنها انجام میگیرد .صهاحب-
نظران معتقد بودنهد کهه "یکهی از کاسهتیههای بسهیار اساسهی،
مشکالت موجود در ابزارهای موجود مورداستفاده برای پایش و
ارزشیابی است .این ابزارها غالبا بسهیار قهدیمی بهوده و توسه
افراد فاقد دانش و مهارت کافی دررابطههبها ارزشهیابی ،طراحهی
شدهاند .بنابراین ،الزم است یک تیم متخصص در سطح ملی یها
حتههی بههینالمللههی نسههبت بههه تههدوین ابزارهههای مناسههب بههرای
ارزشیابی حوزه سالمت مادران ،اقدام کنند" (مصاحبهشونده ،)8
"متاسفانه ابزارهای کنونی مورداستفاده بسیار نهاقص و ناکارآمهد
هستند و تمامی ابعاد مراقبت مادران را پوشش نمیدهند .تدوین
ابزارهای ارزشیابی جدید برمبنای گایدالینهای مراقبتی منتشهر-
شده ازسهوی وزارت بهداشهت ،یهک ضهرورت غیرفابهلانکهار
است" (مصاحبهشونده .)11
بهرهییری از شاخصهای معتبر عل ی در ابزارهای ارزشیابی
با الگوبرداری از مدلهای معتبر ارزشیابی و اعتباربخشی
الگوبرداری از مد های معتبهر ارزشهیابی و اعتباربخشهی در
تدوین شاخصهای کارآمد و علمی ،از دیگر پیشنهادات اساسی
و مؤیر ازسوی صاحبنظران بود .پژوهشگران براینبهاور بودنهد
که "وجود برنامهها و مد های بزرگ اعتباربخشهی بههویهژه در
عرصه مراقبتهای بهداشتی اولیهه و سهالمت مهادران در سهطح
بین المللی ،یهک فرصهت مههم و مهؤیر بهرای ارتقهای وضهعیت
ابزارهای ارزشیابی ما میباشد .بسیاری از کشورهای توسعهیافتهه
در سطح جههان و حتهی برخهی از کشهورهای منطقهه مدیترانهه
Depiction of Health, 2018; 9(3): 159-171
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شههرقی ،ماننههد لبنههان ،مصههر و اردن دارای برنامههه اعتباربخشههی
پیشههرفتهای در عرصههه مراقبههتهههای بهداشههتی اولیههه هسههتند"
(مصاحبهشونده .)5
عینیتبخشی به ابزارهای ارزشیابی ازالريق تدوين راهن ا و
نیز سنجههای قابلاندازهییری دقیق برای آنها
یکی از اجزای ضروری ابزارهای ارزشیابی ،راهنماهای بهه-
کارگیری آنها و نیز سنجههای با قابلیتاندازهگیهری دقیهق مهی-
باشد ،که سبب افزایش عینیت فرایند ارزشهیابی و نیهز قابلیهت-
اتکاء به نتایج آن میشود .این موارد با بیاناتی که در ادامه اشهاره
شده است ،بهعنوان بخشی از راهکارهای پیشهنهادی ارائهه شهد؛
"ابزارهای ارزشیابی بهطهورمعمهو دارای اجزایهی هسهتند کهه
منجربه ارتقای قابلیت و کارآمدی آنها مهیشهوند .یکهی از ایهن
اجزاء ،سنجههای دارای قابلیتاندازهگیری دقیق مهیباشهند ،کهه
استانداردها و الزامات ارزشیابی را برای ارزیابیکننده و ارزیابی-
شونده ملموس و شفاف میکنند و از اعما عقاید و سهوگیری-
های شخصی در فرایند ارزشیابی جلوگیری میکنند .تمامی ایهن
موارد ،منجربهافزایش پایایی ارزشیابیهای انجامشهده نیهز مهی-
شود .وجود راهنما برای ابزارهای ارزشیابی نیز امهری ضهروری
است ،چرا که جنبه آموزشی داشته و فراینهد ارزشهیابی را تبیهین
میکند" (مصاحبهشونده .)7
توزيع عل ی و منطقی امتیازا در ابعاد مختلف ابزارها
توجه به نحوه امتیازدهی به سنجهها و شاخصهای موجهود
در ابزارهای ارزشیابی ،راهکار پیشنهادی دیگهری بهرای ارتقهای
ابزارهای ارزشیابی بود .صاحبنظران براینباور بودند کهه "وزن
هر سنجه یا شاخص ،بیانگر اهمیت آن است .لذا میبایست بهه-
دقت و براساس اصو علمی تعیین شود .چرا که تمرکهز عمهده
افراد و مراکز ارزیابیشونده بهسوی فعالیتهای مرتب با سنجه-
های دارای امتیاز و بهویژه سنجههای با امتیاز باال معطوف مهی-
شود .بنابراین ،میبایست تمامی موارد مهم مراقبتهی ،مهدیریتی و
پشتیبانی در سنجهها لحام گردد و اهمیهت نسهبی آنهها نیهز در
امتیازات سنجههای مربوطه لحام گردد" (مصاحبهشونده .)14
دريافت و انعکاس ديدیاههای ذینفعان برنام ه در ابزاره ای
ارزشیابی
از دیگر راهکارهای بسیار مؤیر پیشنهادی ازطرف صهاحب-
نظههران ،مشههارکت دادن دیههدگاههههای ذینفعههان در ابزارهههای
ارزشیابی و سنجههای مربوه بهه آنهها بهود .صهاحبنظهران بهه
دفعات بیهان داشهتند کهه "مشهارکت دادن ذینفعهان در تمهامی
مسائل مرتب با سیستم ارزشیابی برنامه بهویژه تدوین ابزارههای
ارزشیابی ،منجربه تکامل و ایربخشی بیشازپیش آنهها مهیشهود.
جنبههای بیشماری از مراقبتها و ارزشهیابی آنهها وجهود دارد،
که غالبا از دید متخصصین مخفی میمانهد ،امها بههرهمنهدی از -
نظرات تمامی صاحبنظهران یها نماینهدگان آنهها از ایجهاد ایهن
مشکل ،جلوگیری میکند" (مصاحبهشونده .)10
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سامانه مراقبتی

منطبق ن ودن محتوای سامانه با بسته خ دمتی و یاي دالين-
های مراقبتی برنامه
اولین راهکار پیشنهادی دررابطهبا سامانه مراقبتی برنامه که
درواقع سیستم اطالعات بالینی بیماران مهی باشهد ،بهه منطبهق
نمودن محتوای سامانه بها بسهتهههای خهدمتی تعریهفشهده و
گایدالینهای مراقبتی منتشهرشهده ازسهوی وزارت بهداشهت،
درمان و آموزش پزشکی ،ارتباه دارد .صهاحبنظهران معتقهد
بودند که "ایجاد سامانه سیب که مراقبتهای مربوه به برنامهه
سالمت مهادران را نیهز پوشهش مهیدههد ،یهک اقهدام م یهت
صورتگرفته میباشد .باایهنوجهود ایهن سهامانه هنهوز دارای
کاستیهای اساسهی اسهت .درحها حاضهر ایهن سهامانه دارای
ناهمخوانی با بستههای خدمتی و گایدالینهای مراقبتی اسهت،
که الزم است هرچهسریعتر مرتفع گردد" (مصاحبهشونده .)9
افزايش دسترسی ک ی و کیفی ارائهدهن دیان خ دمت ب ه
زيرساختهای الکترونی مرتبط با سامانه
یکی از مشکالت کنونی سیستم ارزشیابی برنامهه سهالمت
دررابطهبا سامانه سیب ،مشکالت مربهوه بهه زیرسهاختههای
اطالعاتی موردنیاز برای برنامه ،مانند سیسهتمههای کهامپیوتری
مناسب و یا وجود اینترنت دارای کیفیت قابلقبهو مهیباشهد.
لذا برخی از راهکارههای پیشهنهادی ،نهاظر بهر همهین مسهئله
بودنهد .صههاحبنظهران بیههان داشهتند "متاسههفانه سیسههتمهههای
کامپیوتری مناسبی در بسیاری از مراکهز بهداشهتی دایهر نمهی-
باشد ،بهطوریکه حتی در مناطق شهری مرکز استان نیهز دارای
کاستیهای عمدهای هستیم .در بسیاری از مهوارد ،از سیسهتم-
های قدیمی اسهتفاده مهیشهود کهه جوابگهو نیسهت .سهرعت
اینترنت بسیار کند است و بهدلیلاینکه مراقبتهها مهیبایسهت
بهصورت قدمبهقدم در سامانه یبت و تایید شود ،زمان مراقبت
طوالنی شده اسهت و حوصهله مهادران بهاردار و حتهی ارائهه-
دهندگان خدمت سهر مهیرود .قطعهی گهاهوبیگهاه اینترنهت و
سههرعت پههایین آن نیههز همههواره مشههکلآفههرین شههده اسههت"
(مصاحبهشونده .)6
توجه به کیفیت مراقبتهای ارائهشده به م ادران و ک اهش
ک یت یرايی
راهکار مهم پیشنهادی دیگر ازسوی صاحبنظهران ،توجهه
به کیفیت مراقبتها همزمان با منظور کردن کمیهت بهود .آنهان
براینباور بودنهد کهه "متاسهفانه آیهتمههای زیهادی در سهامانه
مراقبتی تعبیه شده است ،کهه ماماهها مجبهورانهد همهه آنهها را
تکمیل کنند .درغیراینصورت ارائه مراقبتههای واردشهده در
سامانه ،یبت نهایی نخواهد شد .این کهار باعهو مهیشهود کهه
زمانی برای ارائه با کیفیت مراقبتها بهه مهادران بهاقی نمانهد.
سیستم ارزشیابی به شهیوهای کمیهتگهرا رشهد کهرده اسهت"
(مصاحبهشونده .)7

فیروزنیا و همکاران

فراهم ن ودن امکان یزارش ییری هدف ن د ب رای ک اربران
سطوح مختلف سامانه
راهکار پیشنهادی بعدی به ایجاد امکان گزارشگیری مناسهب
از سامانه ارتباه داشت .صاحبنظران ابهراز داشهتند کهه "فلسهفه
وجودی سامانههای مراقبتی ،فهراهم نمهودن اطالعهات بهههنگهام،
دقیق ،کاربرپسند و کاربردی برای کارکنان حهوزهههای اجرایهی و
مدیریتی است ،تا بتوانند تصمیمات مهدیریتی و بهالینی صهحیح و
بهموقع برای ارتقای کیفت مراقبتهای ارائهشده به بیمهاران اتخهاذ
نماید .متاسفانه سامانه سیب دارای کاستیهای اساسی دراینرابطهه
است و اصال مشخص نیست که قرار است چهه کسهی و بهه چهه
طریقی از اطالعات آن استفاده کند" (مصاحبهشونده .)8
ايجاد سازوکار عل ی جهت راستیآزمايی االالعا مندرج در
سامانه
به مانند بخش مربوه به ابزارهای ارزشهیابی ،مسهئله راسهتی-
آزمایی اطالعات واردشده در سهامانه سهیب ،از اهمیهت ویهژهای
برخوردار است .بههمیندلیل در این بخش نیز ،این مورد بهعنهوان
یک راهکار پیشنهادی ارائه شد .صاحبنظران براینباور بودند کهه
"سامانه مراقبتی دارای آیتمههای زائهد بسهیار اسهت کهه مهراقبین
سالمت موظف به تکمیل آنها هسهتند و وقهت و انهرژی چنهدانی
برای ارائه مراقبتهای واقعی برای آنها باقی نمیمانهد .بههعبهارت
ساده ،ماماها بیشازآنکه بر ارائه مراقبت از بیمار متمرکز شوند ،بهه
تکمیل بخشهای مختلف سامانه که براسهاس آن ارزشهیابی مهی-
شوند میپردازند " (مصاحبهشونده " ،)8مشکل دیگر ایهن اسهت
که ،سامانه بهگونهای طراحی شده است که تا تمهامی بخهشههای
مختلف مراقبتی موجود در آن تکمیل نشوند ،امکان یبت نههایی و
یا ذخیرهسازی اطالعات مربوه بهه یهک گیرنهده خهدمت وجهود
ندارد .بنابراین مراقبین سالمت با انتخاب تمامی باکسها و گزینه-
های مراقبتهی ،اقهدام بهه یبهت اطالعهات غیرواقعهی مهینماینهد"
(مصاحبهشونده .)9
ارتقای مست ر سامانه برمبنای ديدیاهه ای ک اربران آن و ذی-
نفعان برنامه
بهمانند بخش مربوه به ابزارهای ارزشیابی ،ارتقهای وضهعیت
سامانه مراقبتی براساس دیدگاه تمهامی ذینفعهان اصهلی ،ازجملهه
کاربران آن یعنی مراقبین سالمت و نیهز گیرنهدگان خهدمت ،یهک
اصل اساسی بهشمار میآید .دراینزمینه دیدگاه صاحبنظران ایهن
بود که "بهطور قطع میتوان مدعی شد ،کهه ههیچ فعهالیتی بهدون
مشارکت ذینفعان بهویژه مشتریان داخلی و خارجی نمیتواند در
طراحی ،اجرا و ارتقاء موفق باشد .لذا کسب دیدگاه این ذینفعهان
و لحام نمودن آنها در سامانه مراقبتی ،میتوانهد منجهربهه ارتقهای
مقبولیت و ایربخشی آن شهود .مهدیران و سیاسهتگهذاران و نیهز
طراحان یک سامانه ،نباید خود را عالمه دهر بداننهد و بهینیهاز از
کسب و اعما نظرات مشتریان تصور کنند .متاسفانه در کشهور مها
اینچنین است .اصو مهدیریت کیفیهت جهامع و بزرگهانی نظیهر
ادوارد دمین معتقدند ،که هیچکس به اندازه فردی که مشغو بهه

انجههام کههاری اس هت ،نسههبت بههه انجههام آن کههار آگههاهی نههدارد"
(مصاحبهشونده .)11

نیروی انسانی

ايجاد سازمانهای مستقل ارزشیابی بیرونی
اولین راهکار پیشنهادی در حهوزه مهرتب بها نیهروی انسهانی،
ایجاد یک نهاد ملی جهت ارزشیابی و اعتباربخشهی مراقبهتههای
بهداشتی اولیه و بهویژه برنامه سالمت مادران است .صاحبنظران
معتقد بودند که "متاسفانه بههدلیهل انجهام ارزشهیابی توسه بدنهه
اجرایی وزارت بهداشت ،امکهان سیاسهیکهاری در فراینهد کهار و
اعما نفوذههای غیرقهانونی در نتهایج ارزشهیابی ،وجهود خواههد
داشت .لذا بهنظر میرسد که دالیل مختلف و ازجمله همین دلیهل
مهم ،نتایج ارزشیابیهای صهورتگرفتهه در عرصهه مراقبهتههای
بهداشههتی اولیههه در ایههران (بهههماننههد اعتباربخشههی مراقبههتهههای
بیمارستانی ایران) ،چندان قابلاتکاء و اعتمهاد نیسهت" (مصهاحبه-
شونده .)11
تربیت ارزيابان حرفهای بهويژه در عرصه برنامه سالمت مادران
راهکار بسیار حیاتی پیشنهادی دیگر که ازسوی صاحبنظران
ارائه شد ،تربیت ارزیابان حرفهای جهت انجهام صهحیح و علمهی
فرایند ارزشیابی برنامه سالمت مادران بهود .صهاحبنظهران ابهراز
داشتند که "یکی از اصلیترین نقاه توفیق برنامهههای ارزشهیابی،
وجههود ارزیابههان مجربههی اسههت کههه عههالوهبههر دارا بههودن دانههش
تخصصی در حوزه مراقبتی موردبررسهی ،دارای تجربهه و دانهش
کافی دررابطهبا فرایند ارزشیابی به شیوهای علمی باشهند .متاسهفانه
ارزیابههان برنامههه سههالمت مههادران در ایههران ،از چنههین تجربهههای
برخوردار نیستند و آنها درواقع همان پرسنل ستادی هستند کهه در
نقش ارزیاب نیز ظاهر میشوند" (مصاحبهشونده .)7
استفاده از سازمانهای بین ال للی متولی ارزش یابی و اعا ای
هیئت عل ی دانشگاه در ارتقای برنامه و آموزش پرسنل
آخرین راهکهار پیشهنهادی ،اسهتفاده از تجهارب و توانمنهدی
مؤسسات بینالمللی مرتب با حوزه ارزشیابی و نیز بههرهمنهدی از
دانش فنی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشهور،
درجهت ارتقای مستمر سیستم ارزشیابی برنامه سالمت مهادران و
نیز آموزش ارزیابیکنندگان و ارزیابیشوندگان بود .صاحبنظهران
براینباور بودند که "درصوتیکه بتوانیم شهرای الزم بهرای بههره-
گیری از تجارب بینالمللی در حوزه ارزشهیابی و اعتباربخشهی را
فراهم کنیم ،بیش از 90درصد مسیر ارتقهاء و تعهالی را در کوتهاه-
ترین زمان ممکهن طهی خهواهیم کهرد .مؤسسهاتی ماننهد ISQua
( ،)The International Society for Quality in Healtcareجنبهه
مشاوره و آموزش بسیار قوی دارند که میتوان با عقهد قهرارداد از
آنها استفاده کرد و یا کارشناسان داخلی را بهه دورهههای آموزشهی
برگزارشده توس آنها فرستاد .این بهترین میانبهر ممکهن اسهت"
(مصاحبهشونده .)10
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بحث

نظربه اهمیت فزاینده سیستمهای ارزشیابی و اعتباربخشهی در
عرصه مراقبتههای بهداشهتی اولیهه در جههان و بههویهژه برنامهه
سالمت مادران بهعنوان یکی از مهمترین حوزههای آن و بهاتوجهه
به کاستیهای عمده و چالشهای مهم فراروی سیسهتم ارزشهیابی
این برنامه ،مطالعه حاضر با هدف شناسهایی راهکارههای ارتقهایی
برای سیستم ارزشیابی برنامه سالمت مادران در ایهران ،طراحهی و
بهمورد اجرا درآمد .نتایج بهدستآمده از مطالعهه حاضهر ،کهه در-
واقع دیدگاه متخصصان امر برای برونرفت از وضهعیت کنهونی و
ارتقای این سیستم میباشد ،منجربه شناسهایی راهکارههای مهمهی
شد که در چهار بخش "فرایند ارزشیابی"" ،ابزارهای ارزشهیابی"،
"سامانه مراقبتی" و "نیروی انسانی" قابهلدسهتهبنهدی و گهزارش
هستند.
از مهمترین راهکارهای پیشنهادی ارائهشده در بخش "فراینهد
ارزشیابی" ،میتوان بهه طراحهی سیسهتم جهامع ارزشهیابی برنامهه
سالمت مادران ،استفاده از فرایندهای ارتقاءیافتهه در فعالیهتههای
مربوطه ،ایجاد و ارائه هدفمند و کاربرپسند اطالعات بهه کهاربران،
ارتقای عینیت فرایند ارزشیابی با تکمیل گامبهگام چکلیستههای
ارزشیابی ،توجه به ارزشیابی عملکرد تیمی ،استفاده بهینه از نتهایج
ارزشههیابی درجهههت ارتقههای وضههعیت برنامههه و سههازوکارهای
پرداخت ،ایجاد فضای ارتقاء و آموزش در فرایند ارزشیابی ،توجه
به کارایی در ارزشیابیها ،لحهام نمهودن محهدودیتههای برخهی
واحههدها در فراین هد ارزشههیابی و نیههز تمرکههز بههر راسههتیآزمههایی
مستندات ارائهشده در فرایند ارزشیابی ،اشاره کرد .در بررسهی کهه
توس غریبی و همکهاران و بها ههدف بررسهی وضهعیت فراینهد
ارزشیابی برنامه سالمت مادران انجام شهد ،مهواردی نظیهر علمهی
نبودن فرایند ارزشیابی ،بیتوجهی پرسنل ارزیابی بهه چهکلیسهت
فراهمشده درحین انجهام ارزیهابی ،پهایین بهودن عینیهت و پایهایی
فرایند ارزیابی و متعاقبا غیرقابلاتکاء بهودن نتهایج حاصهل از آن و
وجود فضای مچگیری در فرایند ارزشهیابی ،بههعنهوان مشهکالت
اساسی مربوطه مطرح شهد و پیشهنهاداتی مشهابه مطالعهه حاضهر
جهت مرتفع شدن مشهکالت پهیشرو ارائهه شهد ( .)31مؤسسهه
 ISQuaنیز دارای گایدالینههایی بهرای ارزیهابی اسهت و تمهامی
راهکارها و استراتژیهای پیشنهادی ازسهوی ایهن مطالعهه را بهه-
عنوان استانداردهای یک فرایند ارزیابی مطلوب و علمهی پیشهنهاد
کرده است (.)32
راهکارهههای پیشههنهادی ارائهههشههده دررابطهههبهها "ابزارهههای
ارزشیابی" نیز ،ناظر بر مواردی ازقبیل تدوین ابزارههای ارزشهیابی
مبتنیبرشواهد برای سطوح مختلف مراقبتی ،الگوبرداری از مهد -
های معتبر ارزشیابی و اعتباربخشی جهان در تهدوین سهنجههها و
شاخصها ،ایجاد راهنمها و سهنجهههای قابهلانهدازهگیهری بهرای
ابزارها ،ایجاد چههارچوب امتیازبنهدی منطقهی بهرای ابهزار و نیهز
مشارکت دادن ذینفعان در تدوین و ارتقهای ابزارههای ارزشهیابی
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بههود .غریبههی و همکههاران نیههز در مطالعههه خههود ،اصههلیتههرین
مشکالت موجود در ابزارهای ارزشیابی برنامه سالمت مهادران
در ایران را ،کمیت و کیفیت اندک سهنجهههای ارزیهابی بهرای
سنجش وضعیت ابعاد مختلف مراقبتهای مهرتب بها برنامهه،
ابهام در سیستم نمرهدهی آنها و مبهم بودن بسیاری از سنجهها
معرفی کردند ( .)31فیروزنیا و همکاران نیز در مطالعهه خهود،
عمههدهتههرین مشههکالت شناسههاییشههده موجههود در ابزارهههای
ارزشیابی برنامه سهالمت مهادران را ،نهاتوانی ایهن ابزارهها در
پوشش تمامی ابعهاد و مؤلفههههای مراقبتهی مهرتب بها برنامهه
سالمت مادران معرفی کردنهد و پیشهنهاداتی نظیهر بهازتعریف
ابزارها براساس بستههای خدمتی و گایدالینهای بالینی و نیهز
دیههدگاه ذینفعههان جهههت مرتفههع کههردن مشههکالت موجههود،
داشتند( .)26البته گایدالینهای منتشهرشهده ازسهوی مؤسسهه
 ISQuaنیز ،برتوجه به تمامی موارد مطرحشده دراینرابطه به-
عنوان استانداردهای تهدوین ابزارهها و سهنجهههای ارزشهیابی
مراقبتهای بهداشتی ،تاکید دارد (.)33
"سهامانه مراقبتهی" ،بخهش دیگهری بهود کهه راهکارههای
ارتقایی مهمی نظیر؛ ایجاد انطباق میان محتوای سامانه با بسهته
خهدمتی و گایهدالینههای مراقبتهی ،تقویهت زیرسهاختهههای
الکترونیک مرتب بها سهامانه ،توجهه بهیشازپهیش بهه کیفیهت
مراقبتهای ارائهشده به مادران ،ایجهاد امکهان گهزارشگیهری
هدفمند برای کاربران سطوح مختلف سامانه ،ایجاد سهازوکهار
علمی جهت راستیآزمایی اطالعات منهدرد در سهامانه و نیهز
انعکاس دیدگاه ذینفعان جهت ارتقای مسهتمر سهامانه بهرای
بهبود وضعیت آن ،ازسوی صاحب نظران ارائه شد .در مطالعهه
اسدی و همکاران که با هدف تعیین وضعیت سیستم اطالعات
مراقبت بهداشتی اولیه در مراکز بهداشتی و درمانی استان تهران
صورت پذیرفت ،مشخص شد که سیستم یهادشهده در تمهامی
مراکز تحتبررسی بهصورت دستی فعالیت میکرد .بهاوجهود-
اینکه این سیستم دررابطهبا محاسهبه شهاخصههای جمعیهت-
شناختی و مراقبتهای بهداشتی در وضعیت نسبتا مناسبی قرار
داشت ،امها دارای کاسهتیههای عمهدهای دررابطههبها محاسهبه
شاخصهای مربوه به زمینه ( ،)Contextبرونداد و ایهر نههایی
مراقبتهای بهداشتی بود .در این سیستم ،گزارشههای ماهانهه
و ساالنه گردآوریشده ازسوی مراکز بهداشتی ،بهندرت مورد-
بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار میگرفت .بدینمعنی که
استفادههای مدیریتی و بالینی از آنها بهعمل نمیآمد .همچنین،
انتقا الکترونیک اطالعات و نیز رعایهت اسهتانداردهای بهین-
المللی سیستم اطالعات مراقبت بهداشتی اولیه ،در هیچیهک از
مراکز موردبررسی رعایت نمیشد ( .)34نتایج بهدستآمده در
مطالعه فرحبخش و همکاران که بههمنظهور بررسهی مهدیریت
دادههای سالمت در نظام ارائه مراقبتهای اولیهه بهداشهتی در
استان آذربایجان شرقی به انجام رسید ،نشان داد که بسیاری از

فیروزنیا و همکاران

مدیران سطوح مختلف مراقبتههای بهداشهتی ،آمهوزشههای
الزم را درخصوص انواع فرمهای بهداشتی و نحوه کار با آنهان
دریافت نکردند ،حدود نیمی از مراکز بهداشتی به منابع علمهی
آماری دسترسی ندارند و غالب پزشکان فاقهد درک صهحیحی
از شههاخصهههای بهداشههتی بودنههد .ایههن مطالعههه همچنههین
پیشنهاداتی نظیر ایجاد نظهام کارآمهد اطالعهات مراقبهتههای
بهداشتی ،تدوین شاخصهای عملکردی مناسب بهرای تمهامی
سطوح ارائه خدمت و تعیین و آموزش روشهای تحلیل آنهها
به انواع کاربران را ارائه کرد (.)35
بخش مربوه به نیروی انسانی نیز ،بخش مهم و ایرگذاری
در سیستم ارزشیابی برنامه است که راهکارهای مهمی ازقبیهل؛
تثسیس سازمانهای مستقل ارزشیابی بیرونی در کشور ،ایجهاد
سازوکار علمی برای تربیت ارزیابان حرفهای درعرصهه برنامهه
سالمت مادران و نیز بهرهگیری از توانمندیهای سهازمانههای
بین المللی متولی ارزشیابی و نیز اعضای هیئت علمی دانشگاه-
های کشور درجهت ارتقای برنامهه و نیهز آمهوزش پرسهنل ،از
اهم آنها بود .علیرغماینکه وجود یک سازمان مستقل بیرونهی
جهت انجهام فعالیهتههای مهرتب بها ارزشهیابی برنامههههای
بهداشتی و ایجاد سازوکار علمی تربیت ارزیابهان ،بههویهژه بها
بهرهگیری از توانمندی سهازمانههای معتبهر بهینالمللهی نظیهر
 ،ISQuaبهعنهوان یکهی از اصهو اساسهی ایجهاد برنامههههای
ارزشیابی و اعتباربخشی بهشمار میآید ( ،)36اما بهنظهر مهی-
رسد که این موارد هنوز در عرصه نظام سالمت ما موردغفلت
قرار گرفته است .چرا که حتی سیستم ارزشیابی مراقبهتههای
بیمارستانی از ایجاد سازوکارهای الزم برای دسهتیابی بهه ایهن
استانداردها و بهرهمندی از ایرات م بت آن ،ممانعهت بههعمهل
آورده است (.)37
از نقاه قوت این مطالعه ،میتوان بهه اسهتفاده از افهراد دارای
دانش و تجربه مناسب دررابطهبا سیستم ارزشیابی برنامهه سهالمت
مادران و ارائه مجموعهای از راهکارهای کهاربردی ازسهوی آنهان،
اشاره کرد .از محدودیتهای مطالعه حاضر نیز ،میتوان به فهراهم
نشدن امکان مصاحبه با کارشناسان برخی از استانهای کشور بهه-
دلیل وجود بعد مسافت ،مشغله کهاری متخصصهان و نیهز عهدم-
همکاری آنان برای شرکت در مطالعه اشاره کرد .محدودیت دیگر
مطالعهه نیهز ،محهدود بهودن مطالعهات مشهابه داخلهی و بههویههژه
مطالعات خارجی برای مقایسه با یافتههای مطالعه حاضهر و ارائهه
بحو و بررسی دقیقتر دراینرابطه بهود .پژوهشهگران درراسهتای
مرتفع نمودن مشکالت فراروی سیستم ارزشیابی برنامهه سهالمت
مادران ،اجرای تمامی راهکارهای پیشنهادی ازسوی صاحبنظران
را براساس یک برنامه عملیاتی دقیق و علمهی ،پیشهنهاد مهیکننهد.
همچنین ،انجام مطالعات مشابه با مطالعه حاضر جههت شناسهایی
مشکالت فراروی سایر حوزههای مرتب با عرصهه مراقبهتههای
بهداشتی اولیه در ایران و ارائه راهکارهای ارتقایی متناسب با آنهها
پیشنهاد میشود.

نتیجه گیری

سیستم ارزشیابی برنامه سالمت مادران دارای کاسهتیههای
عمدهای میباشد ،که بدون مرتفع نمودن آنها امکان دستیابی به
اهداف برنامه مقدور نمیباشهد .مطالعهه حاضهر ،راهکارههای
ارتقایی جامع و منسجمی در چهار حوزه اصلی مربوه به ایهن
سیسههتم ارزشههیابی یعنههی "فراینههد ارزشههیابی"" ،ابزارهههای
ارزشیابی"" ،سامانه مراقبتی" و "نیروی انسانی" ،جهت مرتفع
نمودن مشکالت فهراروی سیسهتم ارزشهیابی برنامهه سهالمت
مادران ارائه داد ،که توجه به اجرای دقیق و مطلوب آنها مهی-
تواند کارآمد و ایربخش بوده و راهگشای مدیران و سیاسهت-
گذاران نظام سالمت باشهد .نگهاهی اجمهالی بهه چهالشهها و
کاستیهای گسترده شناساییشده در سیستم ارزشهیابی مهورد-
بررسی و طیف گسهترده راهکارههای ارتقهایی پیشهنهادی کهه
تاکنون موردغفلت قرار گرفتهانهد ،چرایهی عهدمتوفیهق برنامهه
سالمت مادران را در سطح مطلوب ،بر مها آشهکار مهیسهازد.
پژوهشگران امیدوارند که اجرای راهکارهای پیشنهادی حاضر،
بتوانههد منجههربههه ارتقههای مسهتمر کیفیههت و عملکههرد سیسههتم
مراقبتهای بهداشهتی اولیهه ایهران در حهوزه برنامهه سهالمت
مادران و متعاقبا ارتقای سطح سالمت و رضایت جامعه شود.

مالحظات اخالقی

در این مطالعه ،بهمنظور رعایت اصهو اخالقهی اقهداماتی
نظیر؛ تصویب طرح تحقیقاتی حاضر در کمیته اخالق دانشگاه
آزاد اسالمی و اخذ کد اختصاصی درایهنرابطهه (کهد اخهالق
 IR.IAU.SEMNAN.REC.1397.001مصوبه ،)2018/10/03
کسب رضایتآگاهانه از افراد شرکتکننهده در مطالعهه ،اعهالم
حق آزادی شرکت در مصاحبههها بهه افهراد قبهل از برگهزاری
جلسات ،امکان انصراف مشارکتکنندگان از ادامه همکاری در
هر مرحله از مطالعه ،کسب اجازه جهت ضب مصهاحبههها بها
استفاده از دستگاه ضب صهوت ،تضهمین رعایهت محرمهانگی
اطالعات و عدمافشای هویت مصاحبه شهونده هها و نیهز دادن
اطمینان به مشارکتکنندگان در استفاده انحصاری از یافتهههای
بهدستآمده درراستای اهداف مطالعه ،صورت گرفت.

تضاد مناقع

هیچگونه تضاد منافعی ازسوی پژوهشگران گزارش نشهده
است.

تقدیر و تشکر

پژوهشگران وظیفه خود مهیداننهد از همکهاری صهاحب-
نظران ارجمند که علیرغم مشغله کاری فراوان با سعهصدر در
مراحل مختلف مطالعهه مشهارکت فعها و صهمیمانه داشهتند،
نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشند.
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