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 :چکیده

َبي مختلفي تأثيز  َبي اقتػبدي دويب است ي بز بخص َب يكي اس اغالحبت اسبسي در وظبم بسي يبراوٍَذفمىذس

َب در ايه حًسٌ بسيبر حبئش  َبي كليذي است كٍ تأثيز َذفمىذسبسي يبراوٍ گذارد؛ بخص سالمت يكي اس حًسٌ  مي

ايزان در  سالمت بز وظبم َب راوٍيب بزرسي اثزات اجزاي قبوًن َذفمىذسبسيايه مطبلؼٍ بب َذف . اَميت است

 . غًرت گزفتٍ است َبي سالمت راستبي تًسيغ ػبدالوٍ يبراوٍ

َبي مذيزيتي ي  حًسٌ. اوجبم ضذ 0931كيفي در مقطغ سمبوي  ژي گيزي اس متذيلً بُزٌ مطبلؼٍ حبضز بب

چىيه بذوٍ داوطگبَي ي َم َب اجتمبػي، كليٍ بيمبرستبن َبي بُذاضت ي رفبٌ ي تأميه گذاري يسارتخبوٍ سيبست

گذاران  وفز اس سيبست 8، جبمؼٍ ايه پژيَص را تطكيل دادٌ كٍ اس ايه ميبن(ػلمي اسبتيذ ي اػضبي َيئت)كطًر 

وفز اس اػضبي  5َب ي  برستبنارضذ بيم وفز اس مذيزان 2اجتمبػي،  َبي بُذاضت ي رفبٌ ي تأميه ارضذ يسارتخبوٍ

 Purposeful)گيزي َذفمىذ ريش ومًوٍ بٍ (Key Informant) كليذيآگبَبن  َب بٍ ػىًان ػلمي داوطگبٌ َيأت

sampling )سيزمًضًع مًرد  93مًضًع ي  05 در وُبيت .بب رضبيت ضخػي مًرد مػبحبٍ قزار گزفتىذ

ايه افزاد  (Round view) َبي جمؼي دوببل گزدآيري ديذگبٌ در حقيقت ايه مطبلؼٍ بٍ. ضىبسبيي قزار گزفت

پس اس اوجبم . َب بًدٌ است مت كطًر پيزامًن آثبر اجزاي قبوًن َذفمىذسبسي يبراوٍكليذي در حًسٌ سال

 Framework) سبختبري ريش تحليل  Atlas Tiافشار  َب بب استفبدٌ اس وزم آوُب، دادٌكزدن  َب ي پيبدٌ مػبحبٍ

Analysis )مًرد تحليل قزار گزفت. 

َبي تقبضب، ػزضٍ، َتليىگ، داري ي  َب مزبًط بٍ حًسٌ اوٍَب بيطتزيه تبثيزات َذفمىذسبسي يبر بز اسبس يبفتٍ 

َب، رفتبرَبي مزتبظ بب سالمت  در وظبم سالمت، كيفيت، ػذالت، بيمبري Out of pocketپشضكي،  تجُيشات

َبي بُذاضتي ي بيمبرستبوي، بيمٍ، تؼُذات مبلي ديلت ي  َبي پبسخگًيي ي رضبيتمىذي، ضبخع مزدم، ضبخع

 .اري در سالمت بًدگذ تًليذ ي سزمبيٍ

اس آن جُت كٍ وظبم  َب بز كليٍ سبختبرَب ي فزايىذَبي كطًر مؤثز است، ي اس آوجب كٍ سيبست َذفمىذسبسي يبراوٍ

َب  تزيه وظبم َز جبمؼٍ كٍ متضمه بقبي آن است اس اثزات َذفمىذسبسي يبراوٍ ػىًان اسبسي سالمت ويش بٍ

َبي مىبسب بزاي تؼذيل آثبر مىفي ي تقًيت اثزات مثبت  َبزدَب ي را وػيب وخًاَذ بًد، ضىبسبيي سيبست بي

% 01تؼُذ ديلت بٍ َمزاَي بب وظبم سالمت ي اختػبظ . اجزاي ايه قبوًن بز بخص سالمت ضزيرت پيذا مي كىذ



تًاوذ تب حذ سيبدي در كىتزل اثزات  گز مي َبي بيمٍ َبي سًخت بٍ سبسمبن اس مىببغ وبضي اس َذفمىذ كزدن يبراوٍ

 .مىذي مفيذ ياقغ ضًدَذف


