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 بررسی طرح تحول نظام سالمت از ديدگاه قرآن کريم
 
 

  03/5/0011 ه:مقال پذيرش          06/0/99 مقاله: دريافت

 چکیده
تی از قبیل عدالت اجتماعی، اخدم بستهکه دارای هشت  طرح تحول نظام سالمت یک انقالب در حوزه سالمت کشور است هدف: و سابقه

با  مبارزه فرزندآوری،تسهیل  سعی در حل مشکالت مردم،دهد است که نشان می دفاع از محرومان و مبارزه با فساد اداری ها،برابری انسان

دین رسمی  ترین دین ولاسالم کام کتاب مقدس دین اسالم و کریم قرآنجا که آناز .داردخدمت رسانی  و اعمال قبیح، توجه به علم و آموزش

 .باشدمیتاکیدی بر کارآمدی آن  اهداف طرح تحول نظام سالمت با قرآن کریم و یتطبیق یمطالعه حاضر در صدد بررس ؛ستکشور ایران ا

 تحول سالمت به استخراج طرح مطالعه است که با  تحلیلی -روش توصیفی هب ایکتابخانهیک مطالعه پژوهش  این :هاروش و مواد

و مبانی قرآنی آن نشان  استخراج گردیده است هاالعملدستورآیات مرتبط با اهداف کریم،  قرآنبا  هامولفهآن و تطبیق هر یک از این  هایمولفه

 .اندنکردهگزارش  یتضاد منافع گونهچیهمقاله  سندگانینو نیشده است؛ عالوه بر ا تیرعا یپژوهش همه موارد اخالق نیادر  داده شده است.

و  ی، مبارزه با فساد ادارهاانسان یبرابر ،یعدالت اجتماع لیاز قب ینشان داد؛ موضوعات هاافتهیمتون مورد استفاده،  یپس از بررس :هايافته

 تسهیل ،هاآن یتمندیرضا شیدر حل مشکالت مردم و افزا یسع ،ریپذبیآساقشار  تیبر محور دیتاک ازمندان،یحرومان و نرشوه، دفاع از م

به شمار طرح تحول نظام سالمت قرآنی  هایمولفه ترینمهماز و علم در کشور  تیو ترب وزشو توجه به آم حیمبارزه با اعمال قب ،یآورفرزند

 .رودمی

ید است تحقق این طرح نقطه عطفی در مقرآنی است. ا هایآموزهرسی بندهای این طرح نشان از هماهنگی بین این طرح و بر :گیرینتیجه

 وحیانی باشد. هایآموزهاجرای نظام سالمت پایدار مبتنی بر 

 قرآن کريم ،طرح تحولنظام سالمت،  ی:کلید گانواژ

 
 مقدمه

با  حالعیندرمختلف و  هایتجربهاصالح نظام سالمت در کشورهای با 

 هاتجربهبه بعضی از  توانمیاهداف مشترک رو به رو بوده است و در ایران نیز 

و  1) هاستآنبهداشت و درمان کشور از جمله  هایشبکه اندازیراهاشاره کرد که 

کلی از جانب رهبر معظم انقالب و توجه ریاست  هایسیاستبا در نظر گرفتن  .(2

بسته  8با  1131اردیبهشت ماه  11رح تحول نظام سالمت از ط ،ورمحترم جمه

 خدمتی و با اهداف گوناگون ارائه شد که شامل:

 هایبیمارستان: برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در 1دستورالعمل 

وابسته به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که مختصری از اهدافش 

 پذیرآسیبسالمت با محوریت اقشار  هایهزینهرابر حفاظت مالی شهروندان در ب

از طریق سازماندهی خدمات بیمارستانی و کاهش پرداخت سهم بیماران در 

 باشدمیو جمعیت هدف این مقوله کلیه ایرانیان واجد بیمه سالمت  هابیمارستان

ناء )همه ایرانیان بدون بیمه واجد بیمه سالمت هستند( که این دستورالعمل به استث

اقامت در  یهزینه -2و اقدامات زیبایی.  هاجراحیهزینه  -1چند مورد است: 

VIP .1-  .هاخودکشیهزینه ناشی از  -4هزینه خدمات ناشی از جرح و ضرب. 

 

: برنامه حمایت و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم که 2دستورالعمل 

المت در مناطق مختصری از اهداف این برنامه ارتقاء سطح کیفیت خدمات س

کمتر توسعه یافته کشور با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی در 

و جذب و ماندگاری پزشکان در مناطق تدوین شده با اجرای بسته  1 و 2سطح 

پزشکان در منطقه و  وقتتمامکه باعث وجود  یافتهتوسعهتشویقی در مناطق کمتر 

در آن  هاآنبرخی از تعهدات  که تش هزینه پرداختی از جیب مردم اسکاه

 .باشدنمیعدم دریافت هرگونه وجهی خارج از روال رسمی صندوق  ،اطقمن

که  هاستبیمارستان: شامل حضور پزشکان متخصص مقیم در 1دستورالعمل 

از خدمات درمانی از طریق  مندیبهرهبرنامه به منظور  این اهدافمختصری از 

و ارائه به موقع خدمات درمانی و  هامارستانبیحضور دائم پزشکان متخصص در 

 .باشدمیساعته  24

وابسته به وزارت  هایبیمارستان: ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در 4دستورالعمل 

بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که مختصری از اهدافش حداکثر استفاده از 

خدمات و ارتقای  اندهندگارائهامکانات آموزشی و درمانی برای افزایش انگیزه در 

 *0(PhD) روح اهلل محمدی

 2(MD student) مهدی يوسفی
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کیفیت ویزیت و بهبود فرآیندهای آموزشی از طریق کیفیت ویزیت سرپایی که 

 باعث توجه به بخش آموزش و تربیت در کشور است. 

: که برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان وابسته به وزارت 1دستورالعمل 

 سازیارچهپیکبهداشت و درمان و آموزش پزشکی که مختصری از اهدافش 

بر حسب نیازها و انتظارات  هاآن استانداردسازیی خدمات هتلینگ و کیفی و کمّ

 . باشدمیبیماران  مندیرضایتخدمات گیرندگان و افزایش 

 خاص و نیازمند  العالجصعب: برنامه حفاظت مالی از بیماران 6دستورالعمل 

 هایهزینهبرابر  که مختصری از اهدافش حفاظت مالی از بیماران در باشدمی

 .باشدمینظامند از بیماران ویژه  هایمراقبتسالمت و توسعه  شکنکمر

که مختصری  باشدمی: این دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی 7دستورالعمل 

از اهدافش ارتقای شاخص سالمت مادران و نوزادان از طریق کاهش سزارین و 

 ر جهت افزایش زایمان طبیعی است.خدمت د دهندگانارائهافزایش انگیزه 

نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سالمت که  نامهشیوه: 8دستورالعمل 

 .باشدمیبرای متخلفین اعم از اعضای هیأت علمی و .... 

علوم  هایدانشگاهبه طور رسمی در کشور و کلیه  1131این طرح در سال 

سالمت  هایهزینهم در مقابل پزشکی با هدف اولیه تکمیل حلقه حفاظتی مرد

 (. 1شروع به فعالیت نمود )

اجرای این طرح با افزایش رضایتمندی از نظام سالمت در بین تمام اقشار 

( و البته عالوه بر آن سایر اجزاء نظام سالمت همچون وزارت 4جامعه همراه بوده )

اسالم است  (. از آنجا که قرآن کتاب مقدس دین1) اندشدهبهداشت هم نیز متاثر 

و در باور مسلمانان سخنان خداست که به صورت وحی از سوی او توسط جبرئیل 

( مسلمانان قرآن را 6بر پیامبر اسالم محمد بن عبداهلل نازل گردیده است )

 دانندمیدلیل بر پیامبری او  ترینروشن( و )ص محمدبزرگترین معجزه حضرت 

درصد جمعیت آن کشور است  4/33ن دیدر ایران، اسالم دین رسمی کشور و  .(7)

(. از این رو، این پژوهش به تطبیق طرح تحول نظام سالمت و اهداف آن با 8)

 و با تاکید بر وجوه مثبت این طرح به مبانی قرآنی طرح پردازدمیآیات قرآن کریم 

 .کندمیسالمت اشاره  نظام تحول

 که طرح ایهمطالعنویسنده در اسناد و مدارک موجود،  هایبررسیطبق 

سالمت و ارتباط آن با قرآن کریم را بررسی کرده باشد یافت نشد. هر  نظام تحول

مختلف سالمت از دیدگاه قرآن کریم  هایجنبهچند مطالعات زیادی در ارتباط با 

(، اصول اخالقی 2111) نبررسی شده است. مثال ابراهیمی جویمی و همکارا

سی قرار داده و توزیع صحیح را نیاز بشر و اقتصادی را از دیدگاه قرآن مورد برر

 .(3) داندمیضرورت برای زندگی او دانسته و موجب تقویت رابطه خالق با خلق 

با عنوان عوامل بازدارنده به ثمر  ایمقاله( در 2111) نبچاری و همکارا

رسیدن رنج و تالش و نقش آن در سالمت روان با تاکید بر قرآن، عدم اراده قوی 

از مهمترین  هدفیبیو تصور تالش و تکبر و عدم اخالص، نفاق و  دبیریتبیو 

 .(11ت )اس آیات دیدگاه از تالش و رنج نرسیدن ثمر به عوامل درونی

فرهنگ  هایشاخصه(، به بررسی 1131) انطهماسبی بلداجی و همکار

و هدف  اندپرداختهاسالمی جهت تامین سالمت فردی و اجتماعی از منظر قرآن 

بشری و رسیدن به کمال معرفی  یجامعهنگ اسالمی را رشد و شکوفایی فره

نماز، روزه، زکات، خمس و  یاقامهدر بعد فردی  هاشاخصهکرده است. مهمترین 

حج و در بعد اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر، مشورت، وحدت، برابری 

را موجب  هاشاخصههمگان در برابر قانون و ارتباط فرد با جامعه است و اجرای 

 هایبیماریبسیار موثر در جلوگیری از  یکارراه داندمیسالمت فرد و حیات طیبه 

 .(11ت )روانی اس

حفظ سالمت روان از  هایروش( به بررسی 2112) انمعاضدی و همکار

 .(12ست )منظر قرآن کریم پرداخته و به نقش دین در سالمت روان اشاره کرده ا

( با موضوع کارکردهای تربیتی عمومی و نقش آن 2111) انخاکپور و همکار

 شناسیهستی، شناسیخداو خودشناسی،  در سالمت روان از دیدگاه قرآن پرداخته

و نگاه هدفمند به هستی و اعتقاد به روز بازپسین را از عوامل مهم در تربیت 

 .(11د )برشمرده که نقش بسزایی در سالمت روان دارن

( موضوع حالل و معیارهای بهداشتی مواد غذایی 2114) انپور و همکارعالی

از دیدگاه قرآن را مورد بررسی قرار داده و به مشکالت بهداشت غذایی اشاره 

در جهت بهداشتی و باال بردن کیفیت مواد  هاتالشن عدم کفایت اند و با بیانموده

 .(14)ت غذایی؛ با استناد به آیات قرآن بر اهمیت طعام حالل تاکید کرده اس

پژوهشی که به بررسی طرح نظام سالمت و تطبیق  تاکنوناما با این حال 

 آن با قرآن کریم پرداخته باشد، صورت نگرفته است که هدف این پژوهش است.

 
 هاروش و مواد

 و تجزیه معیار و مبنا که است مروری و تطبیقی مطالعهیک  این پژوهش

ا استفاده از روش پژوهش کیفی از بو  است قرآنی هایآموزه محور بر آن تحلیل

انجام گردیده است. در این مطالعه برای استخراج و تدوین  تحلیلی -فیتوصینوع 

استفاده گردید؛ یعنی مطالعه با  قرآنی افزارهاینرمو  ایکتابخانهمنابع مطالب از 

مبانی برخاسته از آیات قرآن و و نیز طرح نظام سالمت و  هایمولفهاستناد به 

  مربوط و مبانی نظری انجام شد. بر این اساس هایپژوهشاز  گیریهبهر

از منظر قرآن در هشت مقوله اصلی مطرح گردید  سالمت نظام طرح هایمولفه

 از دفاع مفسدان، با مبارزه محرومان، از حمایت اجتماعی، عدالت :ازکه عبارتند 

  و د بر باروریتاکی ناشایست، اعمال شمردن نیازمندان، ناپسند و محرومان

 حل در سعی و پذیرآسیب اقشار محوریت بر و تاکید رسانیخدمت، آوریفرزند

 و علم به توجه ، نظارت همگانی وهاآن رضایتمندی افزایش و مردم مشکالت

می و متون اسال هامقاله، هاکتابمنابع مورد استفاده شامل  آموزش. و تربیت

 افزارنرمو نیز  قرآنی جهت استخراج آیات هایمعجم، هستند که شامل قرآن کریم

. جستجوی منابع بدون باشدمی جهت استفاده از تفسیر آیات التفاسیرجامع

 .فارسی و انگلیسی صورت گرفته است هایزبانمحدودیت و به 

 
 هايافته
 طرح نظام سالمت و مبانی قرآنی آن هایمولفه

مبانی قرآنی آن اشاره این طرح، به  هایمولفهدر این بخش، ضمن تبیین 

 :کنیممی

 عدالت اجتماعی -0

 محوریت بر آن است که مبتنی 2 و 1 مهم این طرح دستورالعمل از اهداف

 صحیح اجرای و مردم مندیبهره و دسترسی در عدالت ارتقای و پذیرآسیب اقشار

است  از مسائل مهم در نظام اجتماعیمحوری یکی عدالت. است بندیسطح نظام

خدا به دادگرى و در حقیقت »سوره نحل به آن تاکید دارد:  31وند در آیه که خدا

و از کار زشت و ناپسند و ستم  دهدمىنیکوکارى و بخشش به خویشاوندان فرمان 

 (.11) «باشد که پند گیرید دهدمىبه شما اندرز  داردمىباز 
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است؛ در این آیه عدالت با احسان و سرکشی به خویشاوندان پیوند خورده 

 که هدفى ترینمهم اسالم نظر است و از استوار هاآن با بشرى اجتماع اساس زیرا

همچنین خداوند  (.16ت )اس عموم اصالح و مجتمع صالح شده دنبال تعالیمش در

 ایعدهآن و عدم چپاول آن به دست  یعادالنهبا وضع زکات و صدقات و توزیع 

 .(17) کندمیخاص بر عدالت اجتماعی تاکید 

در دیدگاه قرآن عدالت اجتماعی مقدم بر مصالح فردی دانسته شده و همگان 

 فردى هر و فردند، فرد هاانسان چند را مامور به برپایی عدالت کرده است، زیرا هر

 هاانسان همه که طبیعتى نظر از ولیکن دارد، شرى و خیر و شخصیتى خود براى

 ظرف اصالح و صالح بر نىمب شخصى هر سعادت مدنیت، طبیعت یعنى دارند

 از که فاسد اجتماع ظرف در که بطورى کند،مى زندگى آن در که است اجتماعى

 بسیار او شدن صالح و فرد یک رستگارى باشد کرده محاصره را آن فساد سو هر

( و 18)(. از این رو؛ همگان را مامور به انجام آن نموده است 16است ) دشوار

فرستاده است تا جایی که یکی از اهداف ارسال رسل را  پیامبران را به این منظور

در روابط اجتماعی نیز  .(13برپایی قسط و عدالت اجتماعی معرفی کرده است )

مردم را به گواهی از روی عدالت که به تقوا و پرهیزکاری نزدیک است، سفارش 

اصل  در این طرح با اشاره به این شودمیاز این رو، مشاهده  .(21) تنموده اس

گام برداشته  نیآقراجتماع در راستای تعالیم  پذیرآسیبمهم در حمایت از اقشار 

به عنوان یک اصل در نظام سالمت به آن اشاره  است و ضمن تاکید بر اقامه آن،

 در این امر وظیفه دارند. اجتماع افراد از یک دارد و هر

 حمايت از محرومان -2

 به مردم مندیبهره بر مبتنی 6 و 2 دیگر این طرح دستورالعمل از اهداف

نیازمند است  و خاص بیماران از مالی حفاظت و محروم مناطق در سالمت خدمات

 قرآن کریم، که به ضرورت اکرام و توجه به محرومان و مستضعفان تاکید دارد. در

 تکلیف و سویک از ثروتمندان و حاکمان بر محرومین حق از تکرار، با و وضوح به

 به سخن دیگر، سوی از محرومین حال رعایت به نسبت ثروتمندان و حاکمان

 مَّعْلُوم   حَقٌّ أَمْوَالِهِمْ فِی وَالَّذِینَ: »فرمایدمی باره این در کریم قرآن. است آمده میان

  .(21) «وَالْمَحْرُومِ لِّلسَّائِلِ

و به ]پاس[ دوستى ]خدا[ » :فرمایدمی مصلین صفات بیان در کریم قرآن

(. قرآن کریم همچنین در آیات دیگر 22« )دادندوا و یتیم و اسیر را خوراک مىبین

با وضع احکامی به اهتمام به تامین اقتصادی محرومان از خویشاوندان، یتیمان، 

 (.21کند )مساکین و در راه ماندگان تشویق می

 هن تمثیل،) نمونه عنوان به ظاهراً که محرومین از گروه این برای آیات این

 در کند؛می ثابت دارند انفاق قدرت که کسانی اموال در حقی اند،شده ذکر( تعیین

از این  .اندنداده ارائه خدمتی استحقاقی، چنین برای گروه این است روشن که حالی

 اسالمی، حمایت رویکرد با اجتماعی نظام عرصه در اساسی اصول از رو، یکی

آنان  به ثروت صاحبان و سیاسی یتحاکم توجه ضرورت و محرومین از حکیمانه

 فلسفی مبانی اساس سالمت به آن اشاره دارد و بر نظام است که در طرح تحول

 حق محوریت و انسان تکریم الزمه محرومان، به توجه ،ندهست عدالت پشتوانه که

 است که در قرآن کریم تاکید فراوان شده است. عدالت و

 مبارزه با مفسدان -3

به آن اشاره شده است  2اف این طرح که در دستورالعمل یکی دیگر از اهد

مبتنی بر عدم دریافت هرگونه وجهی خارج از روال صندوق بیمارستان و توبیخ به 

 است که به مساله رشوه و فساد اداری و مبارزه با آن اشاره دارد.  صالحذیمراجع 

اختصاص  گیریکه رشوه آیدمیبا نگاهی به آیات قرآن، این معنا به دست 

به صاحبان قدرت در حاکمیت ندارد، بلکه صاحبان قدرت اجتماعی نیز ممکن است 

 دانشمنداناحبار و  کهچناناز جایگاه خویش برای مقاصد مالی سوء استفاده کنند؛ 

از مقام و منزلت اجتماعی که به عنوان عالم اسالمی  استفادهسوءشرایع اسالمی با 

 (.24) کردندمیاقدام  ریخوارشوهکسب کرده بودند، به 

 ناپسند و زشت عملی خواریرشوه و گرفتن رشوه قرآن، هایآموزه نظر از

 باید (.21و  24) کندمی یاد «سُحت» عنوان به گرفتن رشوه از قرآن در خدا. است

است  حیوانات یا درخت از کنیپوست معنای به «سحت» واژه که داشت توجه

 دنیا برای مردم بر حکومت و قدرت یا دین درخت از که کسانی قرآن، نظر از. (26)

 تازه گیاه که هستند شتری همانند دارند، ارتزاق راه این از و کنندمی برداریبهره

 و نمو و رشد توانایی و شده کنده آن پوست که خورندمی ایگونه به را بهاری

 و ویرتز با خواریحرام چنین قرآن نظر از. دهندمی دست از را خود بقای

 .است «سحت» حکومت، و قدرت دین، از سوءاستفاده

از پرداخت رشوه به حاکمان به منظور دستیابى به  قرآنصراحت در ه ب وندخدا

(. این آیه ما را از امر رشوه که یک امر ناپسند است 27د )کناموال دیگران نهی می

رف به نهی نموده است و دادن چیزی به عنوان هدیه و رشوه به قاضی را تص

(. همچنین در آیات دیگر 28) شمردمیدیگران بر  هایثروتناحق در اموال و 

 تفاوتیبی( و از 23داند )استفاده از اموال دیگران را جز از راه مشروع، صحیح نمی

مناسب  العملعکسدر برابر رفتار فاسد و ناشایست مفسدان نهی فرموده است و 

 .(11را خواسته است ) هاآن یدرباره

 با از مصادیق فساد است و مبارزه خواریحراماز این رو، باید گفت رشوه، 

 شدهاشاره  نآسالمت است که در آیات قرآن به  به جامعه بازگشت راه مفسدان؛

 .دهدمیاست و در این طرح نیز مد نظر قرار دارد و نسبت به متخلفان هشدار 

 ناپسند شمردن اعمال ناشايست  -0

 و دعوا مثل ناشایست اعمال ین طرح، ناپسند شمردناز دیگر اهداف ا

 به بیمه تعلق عدم و بر کندمیبه آن اشاره  1 است که دستورالعمل خودکشی

قرآن کریم نیز مرتکبین به  کهچنان. کندمیتاکید  خودکشی و جرح و ضرب هزینه

اموال  دایآوردهاى کسانى که ایمان : »فرمایدمیو  کندمیاین امور را ظالم معرفی 

همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر از شما ]انجام 

و هر کس . گرفته[ باشد و خودتان را مکشید زیرا خدا همواره با شما مهربان است

از روى تجاوز و ستم چنین کند به زودى وى را در آتشى درآوریم و این کار بر خدا 

و، خداوند در کمال اعتدال و عدالت و حمایت از ر(. از این11) «آسان است

 آتش داده است.  یوعدهمظلومین، ظالمان به خود و دیگران را 

 دیگران اذیت و آزار اعمال، ترینزشت و بدترین از روایات نیز یکی طبق

 اجتماعی است. و فردی زندگی تعادل یزننده برهم که چرا (؛12) تاس

 پیامدهای و است آورزیان و مضر امعهج و فرد برای ناشایست کارهای

 نظام کل تدریج به یابد گسترش اگر کارها گونهاین. آوردمی بار به ناگواری

، یکی از وظایف مهم روایناز  .کندمی خارج خود متعادل حیات از را اجتماعی

و عدم حمایت از مرتکبین به این اعمال است  هاآندر مقابل  ایستادگی هادولت

 ین طرح به آن توجه شده است و در قرآن کریم نیز بر آن تاکید دارد.که در ا

 آوریفرزندباروری و  -6

مبتنی بر رایگان نمودن زایمان  7از دیگر اهداف این طرح که در دستورالعمل 

اشاره شده است، تسهیل  نآمادران بارور به  مندیرضایتطبیعی و افزایش 
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سوره نحل فرزند را به  72یم در آیه شریفه باروری و فرزندآوری است. در قرآن کر

کهف، خداوند از فرزندان به عنوان  46و در آیه  کندمیعنوان نعمت الهی معرفی 

و در آیات سوره هود و حجر، فرزند را به عنوان بشارتی  کندمیزیور زندگی یاد 

ه و سور 18( و در سوره آل عمران آیه 14و  11) کندمیبرای پدر و مادر معرفی 

به صورت ضمنی از باروری به عنوان هدیه از سوی خداوند تبارک و  31انبیاء آیه

توجه به  ،که در قرآن کریم جالب ایننکته . کندمیتعالی به بندگان شایسته یاد 

 افزایش تعداد جمعیت نیکوکاران و صالحان و های شایسته و مومنزاد و ولد انسان

به خلقت اولین انسان و اولین که  عرافا سوره بر اساس آیات .استمورد توجه 

از خدا درباره مسائلی  (علیهماالسالم)بارداری اشاره شده است. حضرت آدم و حوا 

چون جنسیت، قوی بودن یا شرایط جسمانی و خصوصیات ظاهری فرزندشان 

 (.11) تقاضایی ندارند؛ بلکه خواهان فرزندی صالح و نیکوکار هستند

 دارد و جمعیت، نیاز پویا انسانی منابع به پویا جامعه ، یکشناسیجامعهاز نظر 

 هایتوانمندی طبیعی و منابع به توجه با و بوده کشور هر سرمایه تریناصلی

 داشته عینی تطابق کشور جغرافیایی حجم با باید آن میزان اقتصادی و صنعتی

فراهم باروری را  یزمینهباشد که در این طرح با رایگان نمودن زایمان طبیعی 

 نموده است.

 رسانیخدمت -5

 تمامی است که اهداف رسانیخدمتاز مهمترین اهداف این طرح 

 مندیرضایت افزایش بر 7 و 1 و 1 . چنان که در دستورالعملهاستدستورالعمل

 خدمات کیفی و یکمّ سازییکپارچه بر 1 بیماران، و در دستورالعمل و مردم

 و رفاه بیمار و حس نیاز با متناسب اجرایی انتظارات و نیازها حسب بر هتلینگ

 اشاره دارد. دلگرمی، و آرامش و آسایش

توصیه شده  فراوان و به آن توجه است اسالم مورد که در مسائلی از یکی

باشد. در قرآن کریم به تعاون و همکاری در کار می مردم به خدمت مسئله است،

 و زیباترین از حادیث و روایات،ا مطابق مردم به (. خدمت16نماید )خیر دعوت می

در  اسالم رامیگ پیامبر. (17گردد )می محسوب خداوند نزد کارها ترینفضیلت با

 بهترین پس خداوند، خانواده و عیال( درحکم) همگی مردم: »فرمایدمی بارهاین

 آن نیز و (18« )برساند مردم به را نفع بیشترین که است کسی خداوند نزد مردم

 مسلمانان امور به اهتمام را مسلمانی شرط هشداردهنده سخت وایتیر در حضرت

 (.13فرماید )می عنوان

 متفاوت هایگروه بین متقابل خدمات جز چیزی اصوال اجتماعی زندگی

زمینه داشتن  بیشتری در جامعه ارائه شود، و بهتر خدمات هرچه. نیست جامعه

 نیازهای از کدام هر ، تامینروایناز  .آیدمی پدید با نشاط و سالم، بیشتر ایجامعه

سالمتی،  و مال و جان از پاسداری و مراقبت و است خدمت ،هاانسان واقعی

است که جزو  دولت به مردم خدمات از اجتماعی و فردی زندگی در بهداشت مردم

 .باشدمیاهداف این طرح 

 نظارت همگانی -2

 کیفیت بر جانبههمه ظارتن بر مبتنی 8 این طرح دستورالعمل از دیگر اهداف

 تنظار اسالم، اداری و اجتماعی و سیاسی نظام در نظارتی اصول از است. یتکمّ و

 بازدارنده عامل و شودمی مالاع ممرد وسیله هب مستقیم رطو به که است مگانیه

 اجزای یهمه (. هرگاه41) شودمی محسوب مسووالن لغزش برابر در نیرومندی

 تعیین بسیار تأثیر تذکرات این دهند، تذکر انحرافات و هاخطا دیدن با نظام یک

 مسأله (ص) ماکر پیامبر بدین رو، .داشت خواهد مجموعه رفتار اصالح بر ایکننده

 مسئولیت که دیگری مرجع در واقع. (13کند )می معرفی همگانی امری را نظارت

 دارد، عهده به را هاانحراف و هاکجی اصالح برای اقدام و جامعه کنترل و نظارت

 این. شودمی تعبیر ناس به گاهی هاآن از قرآن در که هستند مردم عظیم هایتوده

 عنوان تحت قرآن در که است همگانی یا عامه نظارت همان عموماً نظارت نوع

 (.42و  41است ) گرفته قرار بحث مورد منکر از نهی و معروف به امر

 از منبعث نهادهای و حاکمیت بر رتنظا برای شهروندان حق در قرآن کریم،

 منافع است. یعنی اینکه هرگاه مردم کلیفت و شرعی حکم هک ،حق اتنه آن، نه

 نباشد، پوشیچشم قابل رو هیچ به که باشد چنان موردی در جمعی یا فردی

 (.41) کنند کوتاهی آن تحقق در نباید و توانندنمی اسالمی جامعه شهروندان

 و کیفیت بر جانبه همه ی از مسائل مهم نظارتدر بحث سالمت نیز یک

نظارتی دولتی و هم  هایدستگاهخدمات و نظام اداری است که هم وظیفه  یتکمّ

 عوامل از همگانی جهت ارتقاء و بهبود سالمت جامعه است؛ چرا که یکی هوظیف

 عملکرد بر جامعه افراد عموم نظارت عمومی، سالمت سازینهادینه در اساسی

 خدمات پزشکی است. دهندهارائه هایدستگاه

 توجه به علم و تربیت و آموزش -4

تربیت است  و آموزش و علم موضوع به توجه این طرح هایمولفهاز دیگر 

 کیفیت افزایش طریق از آموزشی فرایندهای بهبود بر مبتنی 4 دستورالعمل که در

 .کندمیسرپایی اشاره  ویزیت زمان و

 ىخاص تاهمی تربیت و تعلیم براى ()ع نمعصومی روایات و کریم قرآن در

 خداوند است. آمده میان به سخن فراوان آموزیعلم و علم فضیلت است و در قائل

  بلندمرتبه بسیار شدند را داده علم که را آنان و آوردند ایمان که را کسانی

 در و است ساخته نمایان را عالم برتری فراوانی مواضع (. همچنین در44) داندمی

 بلکه و تشویق آموزیعلم به (. قرآن41) تاس نموده تصریح برتری این به آیاتی

 انسان الهی حیات در ایارزنده نقش چنان در روایات نبوی علم (.46) کندمی امر

 آموزش و نشر ( و47است ) واجب ()ص رماک پیامبر فرموده به آموزیعلم که دارد

 را نااهل به دانش سپردن (. همچنین48) اندکرده بیان صدقات بهترین را علوم

 و علوم نوشتن به را مسلمانان و (43) ندفرمود معرفی علم آن تباهی عامل

(، قرآن کریم علم را منشأ تقوا و ترس از 11فرمودند )می تشویق هایشاندانسته

 (. 12( و زهد و پاکی معرفی کرده است )11خدا )

  حاصل تعلیم راه از تربیتى هر و است، تربیت مقدّمه تعلیم که جا آن از

که  یکی از مسائل مهم در بحث سالمت توجه به آموزش و تربیت است ،شودمى

قرآنی بر  هایآموزهدر این طرح به آن توجه شده است و چنان که اشاره شد در 

 آن تاکید فراوان شده است.

 
 گیرینتیجه و بحث

حاتی برای نظام العنوان یک ساختار اص مت بهطرح تحول نظام سال

ت اساسی الاح و رفع اشکبا هدف اصال شمسی 1131مت، از اردیبهشت سالالس

مت اجرا گردید. در راستای اجرای این طرح در کشور ایران، مطالعات نظام سال

 و کیفی از ابعاد و زوایای مختلفی به نقد و بررسی این طرح  یکمّمتعدد 

از  متالسطرح تحول نظام  هایچالش منظور بررسی . مطالعه حاضر بهاندپرداخته

صورت گرفت.  سالمتخدمات  کنندگاندریافتو  دهندگانارائهدیدگاه مدیران، 

فعلی این طرح را کمبود بودجه،  مشکالتواحدهای مورد پژوهش، مهمترین 

خدمات، کمبود  دهندگانارائهمالی به  هایپرداختنارضایتی پرسنل، تفاوت در 
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منابع مالی، انسانی، افزایش تقاضای القایی، بار مالی سنگین  نیروی انسانی، کمبود

، افزایش بار کاری پرسنل، کمبود فضا و تجهیزات گربیمه هایسازمانبرای 

 .مناسب مطرح نمودند

 اتیطرح تحول نظام سالمت و اهداف آن با آ قیپژوهش به تطب نیدر ا

آن از  یقرآن یرح، مبانط نیبر وجوه مثبت ا دیپرداخته شد و با تاک میقرآن کر

این پژوهش به بررسی هماهنگی مفاد این طرح با . دیقرآن استخراج گرد اتیآ

 طرح و  نیا یبندها نیب یهماهنگ که نشان از پردازدمیقرآنی  هایهآموز

در حوزه سالمت  یتحول یتیطرح با هشت بسته حما نیا است. یاسالم یهاآموزه

طرح  نی، اما تحقق اباشدیمآن  یدر اجرا یاقص، هر چند نورودیمکشور به شمار 

 یانیوح یهاآموزهبر  یمبتن دارینظام سالمت پا یرادر اج ینقطه عطف تواندمی

 باشد.

  اقشار بر اجتماعی و تاکید عدالت طرح نظام سالمت، مهم اهداف از

 نظام در مهم مسائل از یکی که است آن 2 و 1 در دستورالعمل پذیرآسیب

 به را پیامبران ( و11دارد ) تاکید آن کریم نیز به نآقر در خداوند که ستا اجتماعی

 و قسط برپایی را رسل ارسال اهداف از یکی که جایی تا است فرستاده منظور این

دیگر این طرح  همچنین از اهداف .(13)است  کرده معرفی اجتماعی عدالت

 محروم مناطق در المتس خدمات به مردم مندیبهره بر مبتنی 6 و 2 دستورالعمل

نیازمند است که به ضرورت حمایت از  و خاص بیماران از مالی حفاظت و

 حق از تکرار، نیز به صراحت و قرآن کریم، محرومان و مستضعفان تاکید دارد. در

 حال رعایت به نسبت ثروتمندان و حاکمان تکلیف و سویک از محرومین

 (. 21)است  آمده میان به سخن دیگر، سوی از محرومین

به آن اشاره شده است، مبارزه با  2از اهداف این طرح که در دستورالعمل 

مفسدان مبتنی بر عدم دریافت هرگونه وجهی خارج از روال صندوق بیمارستان و 

 و گرفتن رشوه قرآنی، هایآموزه نظر برخورد با مساله رشوه و فساد اداری است. از

(. از دیگر اهداف 21و  24است ) ده شدهناپسند شمر و زشت عملی خواریرشوه

است که  خودکشی و دعوا مثل ناشایست اعمال این طرح، ناپسند شمردن

 و جرح و ضرب هزینه به بیمه تعلق عدم و بر کندمیبه آن اشاره  1 دستورالعمل

قرآن کریم نیز مرتکبین به این امور را ظالم  کهچنان. کندمیتاکید  خودکشی

، خداوند در کمال اعتدال و عدالت و حمایت از رواین( از 11کند )معرفی می

روایات نیز  قطب وآتش داده است  یوعدهمظلومین، ظالمان به خود و دیگران را 

 (.12) تاس دیگران اذیت و آزار اعمال، ترینزشت و بدترین از یکی

، تسهیل باروری و آمده است 7از دیگر اهداف این طرح که در دستورالعمل 

خداوند در قرآن کریم در آیات فراوانی به این مساله تاکید کرده  ندآوری است.فرز

( و در برخی آیات از 11است مثال در برخی آیات فرزند را به عنوان نعمت الهی )

از آیات فرزند را به عنوان بشارتی  ایپاره(، و در 14فرزندان به عنوان زیور زندگی )

( و برخی آیات از باروری به عنوان هدیه از 11) دکنبرای پدر و مادر معرفی می

 (.16و  11 ،14) کندمیسوی خداوند تبارک و تعالی به بندگان شایسته یاد 

 تمامی است که اهداف رسانیخدمتاز مهمترین اهداف این طرح 

 مندیرضایت افزایش بر 7 و 1 و 1 در دستورالعمل کهچنان. هاستدستورالعمل

 خدمات بر کیفی و یکمّ سازییکپارچه بر 1 دستورالعملبیماران، و در  و مردم

 و آسایش و رفاه بیمار و حس نیاز با متناسب اجرایی انتظارات و نیازها حسب

و به  توجه است اسالم مورد که در مسائلی از اشاره دارد. یکی دلگرمی، و آرامش

دعوت  توصیه شده است و همگان را به تعاون و همکاری در کار خیر فراوان آن

 نزد کارها ترینفضیلت با و زیباترین از احادیث و روایات، ( و مطابق16) نمایدمی

این طرح نظارت  از دیگر اهداف .(17) باشدمیبه خلق  رسانیخدمت خداوند

تاکید  یتکمّ و کیفیت بر جانبه همه نظارت بر 8 همگانی است که در دستورالعمل

 از نهی و معروف به امر عنوان تحت رآنق در که همگانی نظارت نوع این .دارد

 (ص) اکرم امبرو پی( 42و 41) تاس گرفته تاکید قرار در موارد مختلفی مورد منکر

 . (13) کندمی معرفی همگانی امری را نظارت مسأله نیز

تربیت است  و آموزش و علم موضوع به توجه این طرح هایمولفهاز دیگر 

 کیفیت افزایش طریق از آموزشی فرایندهای ودبهب بر مبتنی 4 دستورالعمل که در

 روایات و کریم قرآن . چنان که درکندمیسرپایی اشاره  ویزیت زمان و

 و علم فضیلت است و در قائل ىخاص تاهمی تربیت و تعلیم براى معصومین)ع(

 و آوردند ایمان که را کسانی خداوند است. آمده میان به سخن فراوان آموزیعلم

 مواضع (. همچنین در44) ددانمی بلندمرتبه بسیار شدند را داده علم که را آنان

 نموده تصریح برتری این به آیاتی در و است ساخته نمایان را عالم برتری فراوانی

در روایات نبوی  (.46) کندمی امر بلکه و تشویق آموزیعلم به (. قرآن41) است

 فرموده به آموزیعلم که ددار انسان الهی حیات در ایارزنده نقش چنان علم

 بیان صدقات بهترین را علوم آموزش و نشر ( و47) است واجب ص() اکرم پیامبر

 معرفی علم آن تباهی عامل را نااهل به دانش سپردن ( همچنین48) اندکرده

فرمودند می تشویق هایشاندانسته و علوم نوشتن به را مسلمانان ( و43) فرمودند

( و زهد و پاکی معرفی کرده 11) خدارا منشأ تقوا و ترس از  قرآن کریم علم .(11)

 (.12است )

که موضوعاتی از قبیل  شودمیاز بررسی طرح تحول نظام سالمت نتیجه 

، مبارزه با فساد اداری و عمل حرام رشوه، دفاع از هاانسانعدالت اجتماعی، برابری 

و سعی در حل مشکالت  یرپذآسیبمحرومان و نیازمندان، تاکید بر محوریت اقشار 

و مبارزه با اعمال  آوریفرزندو آسان نمودن  هاآنمردم و افزایش رضایتمندی 

. آن موضوعات مهم را با باشدمیقبیح و توجه به آموزش و تربیت و علم در کشور 

آیات قرآن تطبیق داد و نتیجه گرفت که طرح تحول و اهدافش که انقالبی در 

خداوند در قرآن دارد گرچه  هایگفتهباهت زیادی با نظام سالمت کشور است ش

هم داشته باشد یا نقص در اجرای آن وجود  هاییکاستیاین طرح ممکن است 

خداوند  هایگفتهداشته باشد اما مفاهیم و موضوعات برداشت شده از آن مطابق با 

 طرح آغاز در کشور سالمت بر اساس تحقیقات دیگر صورت گرفته، وضعیت است.

را در وضعیت 114کشور، رتبه  131 در بین المللیبین هایشاخصحول بر اساس ت

با وجود دستاوردهایی که طرح ( 17کلی اهداف نظام سالمت به دست آورده است )

هایی نیز مت به دنبال خود داشته است، باید اذعان کرد که با چالشالتحول س

های طرح شامل کمبود منابع باشد. بر اساس این مطالعه مهمترین چالشهمراه می

ها برای تعهدات خود، کمبود نیروی انسانی و مناسب مالی، عدم توانایی بیمه

که درصورت ادامه آن، طرح با  باشدمینبودن فضای فیزیکی و تجهیزات 

جدی برخورد خواهد کرد. لذا با توجه به اهمیت طرح تحول نظام  مشکالت

مناسب و شایسته  دماتخجامعه و ارائه  بهداشت و درمان مت در ارتقای سطحالس

ای در کلیه سطوح ملی از به کلیه افراد جامعه، ضرورت دارد که حمایت همه جانبه

مت بتواند به راه خود ادامه البرای اینکه طرح تحول نظام س. عمل آید این طرح به

م تما بندیسطحدهد، نیاز است که اقداماتی انجام شود؛ وزارت بهداشت متعهد به 

خدمات و  اهخدمات تشخیصی و درمانی شود، بازنگری و تعدیل مناسب در تعرفه

مت و مکانیزه کردن فرآیندهای درمان انجام شود، سامانه پرونده الکترونیک سال
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همچنین دائماً روندهای این طرح به ویژه در حوزه منابع رصد شود و . صورت گیرد

 .(18) ریزان ارائه گرددو برنامه امور به سیاستگذاران اصالحزم جهت الگزارش 

 به جامعه، سالمت ریزانبرنامه ویژه به کشور مسئولین که گرددمی پیشنهاد

 هایمالک هموارسازی برای سازیزمینه و سازیآگاه خصوص در ریزیبرنامه فکر

 کمترین به جامعه تا باشند اسالمی و قرآنی هایشاخصه با اجتماعی سالمت

 نظام طرح شدن محقق آثار چراکه. شود دچار اجتماعی یهاکجروی و صدمات

 رفاه نمودن فراهم آن مهمترین که است بسیار گوناگون، هایحوزه در سالمت

 بهترین نتیجه، در. است اجتماعی امنیت و اجتماعی عدالت بستر در اجتماعی

 هاالعمل دستور و قوانین ارائه در تطبیقی رویکرد مقاله، این از مستخرج راهکار

 اجتماعی هایآسیب بیشتر کشور در موجود تحقیقات اساس بر تواندمی که است

  و سالمت نظام طرح هایمؤلفه قرآنی ابعاد بر توجه سایه در حاضر عصر

 .گردد مرتفع قرآنی هایآموزه دادن قرار العیننصب

 

 منافع تضاد

حاضر وجود گونه تضاد منافعی در پژوهش دارند که هیچنویسندگان اعالم می

 .ندارد

 
 قدردانی و تشکر

ی نظرات و پیشنهادات راهگشا صمیمانه به خاطر ارائه از داوران محترم

 .سپاسگزاریم
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Abstract 

Introduction: The health system transformation plan is a revolution in the field of 

health in the country with eight services such as social justice, human equality, fight 

against corruption and defense of the deprived. This plan is trying to solve people's 

problems, facilitate childbearing, fight against immoral practices and pay attention 

to science, education and service provision. Since the Holy Qur'an is the holy book 

of Islam which is the most complete religion and the official religion of Iran, the 

aim of the present study was to investigate the comparative study of the goals of the 

health system transformation plan with the Holy Qur'an and an emphasis on its 

efficiency. 

Methods: In this descriptive-analytical study, through studying the health 

transformation plan, its components, matching each of these components with the 

Holy Qur'an and the verses related to the objectives of the instructions were  

extracted  using library studies and its Qur'anic principles were shown. In this 

research, all ethical issues have been considered. Meanwhile, the authors of the 

article have no conflict of interest. 

Findings: After reviewing the texts used, the findings have indicated that issues 

such as social justice, equality of human beings, fight against corruption and 

bribery, defense of the deprived and needy, emphasis on the centrality of vulnerable 

groups, an attempt to solve people's problems and increase their satisfaction, 

childbearing facilitation, fight against immoral actions and attention to education 

and science in the country are of the most important Qur'anic components of the 

health system transformation plan. 

Conclusion: Investigating the items of this plan represents the harmony between 

this plan and the Qur'anic instructions. It is hoped that the realization of this plan 

will be a turning point in the implementation of a sustainable health system based 

on Qur'anic teachings. 
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