مقاله پژوهشی

تأثير طرح تحول نظام سالمت بر فعاليت سازمانهاي مردم نهاد در بخش سالمت
علي اكبر بروميده ،*1عليرضا رضائي ،2حسين برومند راد ،3نرجس

پذیرش مقاله59/22/12 :

چکیده
مقدمه :اجرای طرح تحول نظام سالمت برای بهبود و ارتقای نظام سالمت در کشور ،فعاليت نهادها و سازمانها ،به ویژه سازمانهای مردم
نهاد (سمن) که در حوزه درمان فعال هستند را تحتالشعاع قرار داده است .سمنهای فعال در بخش سالالمت ،یکالی از بالازیگران اصال ی در
بهبود عم کرد و ارتقاء کيفی نظام سالمت هستند .این مقاله تأثير پيادهسازی طرح تحول نظام سالمت را بر این سمنها نمایان میسازد.
روش بررسی :این پژوهش توصيفی -تح ي ی به شيوه مقطعی در بازه زمانی تابستان تا پایيز سال  2951انجام شد .نموناله ممالاری مالورد
مطالعه برای سنجش تأثير طرح تحول سالمت بر سمنها شامل  52نفر از کادر درمانی  5سمن فعال در حوزه سالمت بودند که با استفاده از
روش نمونهگيری طبقهای با تخصيص متناسب انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده برای گردموری دادهها ،پرسشنامه  12سؤالی محقق سالاتته
بود .برای تح يل دادهها از روش مدلسازی معادالت ساتتاری استفاده شد.
یافتهها %12/5 :از پاسخگویان معتقدند که در یك سال پس از اجرای طرح تحول نظام سالمت ،ارجاع بيمار به منها کمتر شد .مهمتالرین
تأثير اجرای این طرح بر سمنها ،صرفهجوئی مالی بود .بهعالوه این طرح تحول نظام سالمت بر توسعه تدمات درمالانی ،تخصاليص منالاب،،
تأمين تجهيزات و پيشگيری و ترویج سواد سالمت در سمنها نيز تأثير مثبتی داشته است .توسعه تدمات درمانی بيشترین همبسالتگی را بالا
عوامل دیگر داشته است.
بحث و نتیجهگیری :اجرای طرح تحول سالمت تأثير مثبتی بر حجم کاری سمنهای فعال در حوزه سالمت داشته و با تعامالل سالازنده
بين مجریان این طرح با و سمنها ،از پتانسيل موجود برای افزایش شانس موفقيت اجرای این طرح بهره گرفت.
واژگان کلیدی :سازمانهای مردم نهاد (سمن) ،طرح تحول نظام سالمت ،مدلسازی معادالت ساتتاری ،بخش سالمت
ارجاع :بروميده علياكبر ،رضائي عليرضا ،برومند راد حسين ،اعرابي نرجس .تأثير طرح تحول نظام سالمت بر فعاليت سازمانهاي مردم نهاد در بخش
سالمت .مجله پژوهشهاي سالمت محور 5533؛ .533-563 :)4(2
 .5كارشناس ارشد ،عضو هيأت مدیره و مسئول تحصيل و آموزش ،بنياد همدالن كودک و نوجوان ،تهران ،ایران.
 .2دانشجوي دكتري ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران ،تهران ،ایران.
 .5كارشناس ارشد ،دبير مدارس تبریز ،عضو داوطلب بنياد همدالن كودک و نوجوان ،تهران ،ایران.
 .4كارشناس ارشد ،عضو هيئتمدیره و مؤسس ،بنياد همدالن كودک و نوجوان ،تهران ،ایران.
* نویسنده مسئول :تهران ،خيابان امام خميني (ره) ،نبش كوچه ارجمند ،پالک  ،5/5222بنياد همدالن كودک و نوجوان
تلفن125- 66536536 :

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

Email: bromideh@yahoo.com
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دریافت مقاله59/8/12 :



دریافت مقاله اصالح شده59/22/21 :



اعرابي4

تأثير طرح تحول نظام سالمت بر فعاليت سازمانهای مردم نهاد

علي اكبر بروميده و همکاران

مقدمه

داوطلبانه براي حل مشكال

به طوركلي سالمت ،نداشتن بيماري نيست بلكه شامل

ميورزند .سمن ها در حوزههاي ماتلفشي چشون امشور

جسشمي ،روانشي ،اجتمشاعي و مننشوي

خيريه ،كم هشاي بشردوسشتانه ،تنشديل آسشي هشاي

است كه از ابناد و تنيينكننشدههشاي متنشدد و عمومشا

اجتمششاعي ،دفششا از م ششيازيسششت و همششينطششور

پيچيده تشكيل شده است كه تأمين آن نيازمنشد اتاشا

فناليت هاي بهبود و توسنه فنال هسشتند كشه در كنشار

رويكرد كلنگر و همهجانبه است ( .)1توسشنه باش

ساير با هاي دولتي و خصوصشي فنشال در جامنشه

سالمت امري فراباشي (و حتشي فراملشي) اسشت كشه

منشأ خير و بركت براي همگان ميباشند (.)8، 9

رفاه و آرامش

سمن گروه كوچكي از افراد داوطلش

را ششامل

انسان سالم مي باشد ،لشاا توجشه بشه آن ،وظيفشه تمشا

مي شود كه بهطور منسجم و در چشارچو

صشانون بشه

اركششان جامنششه ماننششد نهادهششاي دولتششي ،خصوصششي و

فناليت خيرخواهانه خود براي مرتف كشردن نيازهشاي

مردمي است ( .)2،3تأمين ،حفظ و ارتقشا سشالمت و

موجشود در جامنششه اعششم از كمبشود بهداشششت ،اعتيششاد،

كيفيت زندگي آحاد جامنه در باالترين سطح ممكشن،

تاري

م يازيست و مواردي از ايشن صبيشل فناليشت

وظيفششه اصششلي حاكميششت مششيباشششد ( .)1،4همچنششين

مششينماينششد ( .)8،9سششمنهششا ب شه صششور

دستيابي به سالمت از مهمترين تالشهشاي روزمشره

غيرانتفاعي (تجاري) و غيرسياسي بوده و براي ت قش

انسانها است چرا كه توسنه و رشد جوامش در گشرو

اهداف خود از ظرفيشت مششاركتهشاي مردمشي بهشره

وجود انسان و جامنه سالم است .از اين رو دولشت هشا

مي گيرند ( .)11،11سمن هشا يكشي از مجشاري جشا

متنهدنششد كششه همگششان از خششدما

سششالمت باكيفيششت

بهرهمند باشند (.)5

غيردولتششي،

سششرمايه و انتقششال فششنآوري از كشششورهاي پيشششرفته و
ثروتمند به كشورهاي توسنه نيافته و يا درحالتوسشنه

كانون توجه دولت مردان بشر حفشظ و ارتقشاي ن شا

ميباشند (.)7،12-14

سالمت براي همگان در سطح جامنه است تشا ضشمن

علششت اصششلي گششراي

سششمنهششا بششه مشششاركت بششا

ارتقاي ن ا سالمت ،به نيازهاي مرد و جامنه پاسش

با

مناسبي را ارائه نمايند ( .)2،6نيازهاي مشرد و جامنشه

پاس گويي به نيازمندان در راستاي ت ق جامنه مدني

پيوسششته ت ششت تششأثير شششرايا اصتصششادي ،اجتمششاعي،

است .نتيجه اين مشاركت و همياري ،ششفافيت بيششتر

سياسي ،م يطي و  ...تغيير ميكند؛ بنابراين حاكميشت

از ظرفيت هاي

با شناسايي و كنترل عوامل كاهنده مااطرا

فشردي و

اجتماعي مؤثر بر سالمت ،ششيوه هشا و اباارهشاي الز

هاي دولتي ،همافاايي و تشري

در مديريت دولتي ،بهرهبرداري مناس

موجود و بسترسازي و تقويشت زيرسشاختهشاي الز
بششراي توسششنه همششهجانبششه جامنششه ،تأثيرگششااري بششر

براي استقرار و ارتقا سالمت در كشل جامنشه را مهيشا

تصميما

مينمايند (.)1،7

دولت و افااي

سازمان هشاي مشرد نهشاد (سشمن هشا) از گشروههشاي
كوچ ش

مردمششي تشششكيل شششدهانششد كششه بششا احسششا

مسششلوليت نسششبت بششه مسششائل جامنششه و ب شه صششور
536

مسشاعي بشراي

و سياست هاي حاكميت ،كاه

هاينههاي

مشاركت مردمي در برنامههاي دولتي

و در نهايششت شششكلگيششري و ارتقششاي سششرمايههششاي
اجتمششاعي مششيباشششد كششه از اركششان اساسششي پيشششرفت
كشورها و توسنه و تنالي جوام است (.)8-11 ،15
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چون هدف نهايي آن توسنه پايدار كشور با تكيشه بشر

ي

و تنالي جامنشه اهتمشا

تأثير طرح تحول نظام سالمت بر فعاليت سازمانهای مردم نهاد

علي اكبر بروميده و همکاران

كمبود ظرفيتهاي الز در دولتها بشراي پشرداختن
به همه مسائل و مشكال
دولت ها با كم

جامنشه باعشگ گرديشده تشا

منطقي مشرد پاسش

ارتقاي سالمت است به انت ارا

دهند و از آنها در برابر هاينههاي نامطلو

م اف ت

مردمي براي مشاركت در فرآيندهاي توسنهاي كششور

اجراي برنامهها و فرآيندهايي تأكيشد دارد كشه افشراد و

منتف گردند .كليشد همكشاري موفقيشتآميشا دولشت و

سازمانها را صادر ميسازد تا بر سالمت خشود ن شار

و ضنف هشر دو در

داشته و آن را ارتقشا دهنشد ( .)7 ،14،19برنامشه ملشي

سمن ها در هم پوشاني نقاط صو

كنار يكديگر است ( .)6، 7 ،12،16چال هاي سمنها

طششرت ت ششول ن ششا سششالمت نيششا بششر مجموعششهاي از

در كشورهاي در حال توسنه پشا برجشا بشوده و هنشوز

و فناليت هاي مرتبا با يكشديگر داللشت دارد

كمرنگ است (،9 ،16 ،17

نگاه دولتها به اين با

خدما

كه براي مقابله با ي

يا چند مشكل مرتبا بشا حشوزه

 .)2، 8وظايف متقابل سمنهشا و دولشت در خيلشي از

سالمت و يا ارتقاي آن طراحي و اجرا ميشود (.)1

پژوه هاي صبلي ارائه شده ( )6 ،7 ،12 ،18كه خارج

از  15ارديبهشت سال  1393طرت ملشي ت شول ن شا
سالمت در كشور بشهصشور

از موضو اين ت قي بوده است.
حوزه سالمت يكي از اين حوزههاي مهم اسشت كشه
سمنها از ديرباز در آن فنال بشوده و نقش

هششدف اصششلي آن كششاه

رسشمي كليشد خشورد و

پرداخششت مسششتقيم بيمششاران

كليشدي و

بستري شده واجد بيمه پايه سالمت در بيمارستانهاي

بساايي در آن داشته اند .براي نمونه در كششور ايشران،

بهداشت ،درمان و آموزش پاششكي

خيريه م

وابسته به وزار

را بشه جرئشت مشي تشوان نمونشه مشوفقي

كشور بود .در فشاز اول اجشراي ايشن طشرت ،پرداخشت

دانست كه در حوزه مشاوره ،ت قي و درمان كودكشان

مستقيم بيماران به  %11كل هاينه بستري و در فازهاي

سرطاني در كشور فنال ميباشد .در سطح بينالمللشي

از اين ،نه تنها سهم

و در اغلش

بندي به  %5برنامهرياي شد .پي

كشششورها (ماننششد فيليپششين ،كنيشا ،اتي شوپي،

پرداختي مستقيم بيماران از هاينه بيمارستاني باال بشود

تركيه) نيا سمنها تأثير مثبتي در پيششبرد برنامشههشاي

بلكه بيماران مؤظف بودنشد برخشي از اصشال مصشرفي

سالمت ايفا نمشوده و يشا در هنشد و بشنگالدش بشراي

موردنياز را شاصا تهيه و در اختيشار بيمارسشتان صشرار

اولين بار مفهو داوطلبشان سشالمت و بهداششت رواج

دهند كه اين كشار در طشرت جديشد بشه بيمارسشتانهشا

پيدا كرد كه بندا توسا ساير دولت ها بشه كشار گرفتشه

واگاار شد تا در ايشن خصشوب بشه تجهيشا امكانشا

شد ( .)11-14همسشو بشودن سشمنهشا و باش هشاي

ورزند (.)1 ،11 ،18 ،19

خود مبادر

دولتي در اين حوزه نهتنها هشمافاايشي را ايجشاد كشرده

از طرف ديگر دولت با راه اندازي طرت بيمه سالمت

بلكه ارتقا رفاه و تنالي جامنشه را نيشا در پشي داششته

خانوارها تالش كرد تا همشه اصششار جامنشه را ت شت

است (.)6،4 ،13
ن شا سشالمت عبشار

اسشت از افشراد ،سشازمانهششا و

منابني كه با رويكرد تأييد شده در كنار يكديگر صشرار
گرفته تا سالمت جمنيت ت ت پوش
داده و بر اسشا

خود را ارتقا

فناليشتهشايي كشه هشدف اصشلي آن

فصلناهم علمیژپوهشاهی سالمت محور
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پوش

صرار دهد تشا هشي كشس بشدون دفترچشه بيمشه

خدما

درماني نباشد .تما اين تالشها براي كشاه

فشار و استر

بيمار و خانواده وي بود تا در صور

نياز (بيماري) از مااياي حمشايتي و بيمشهاي بهشرهمنشد
گردند .اين طرت براي بيمارستانهشاي دولتشي تشدوين
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سمنها و بهرهگيري از ظرفيتهشاي

نماينششد ( .)1 ،17 ،18ارتقششاي سششالمت بششر طراحششي و

تأثير طرح تحول نظام سالمت بر فعاليت سازمانهای مردم نهاد

علي اكبر بروميده و همکاران

شد و با هاي خصوصي هنوز با روال صبلي به ارائه
خود و با هاينه بسيار باال (در صيا

خدما

با باش

كه امشور مربشوط بشه سشالمت و خشدما

درمشاني را

هدايت ميكردند .از اين تنداد 9 ،نفر پرسششنامههشا را

موردن ر دولت ،صشرفه جشويي ناششي از انصشراف يشا

نهايششت  91پرسشششنامه تكميششل شششده دريافششت شششد.

حاف يارانه اصشار مرفه مشيباششد كشه بشهنوبشه خشود

نمونهها با اسشتفاده از روش نمونشهگيشري طبقشهاي بشا

چال

بارگي است (.)2،17 ،19

با آغاز اين طشرت ،عشالوه بشر كشاه

انتاشا

تاصيص متناسش

ششدند .م شيا پشژوه

چششمگير در

شامل سمنهاي مشوردن شر كشه در ايشن عرصشه فنشال

پرداخت مستقيم هاينه بستري ،از ارجا بيماران براي

بودند در ن ر گرفته شد .ن شر بشه پراكنشدگي اع شاي

و لششواز مصششرفي پاشششكي و

جامنه آماري و م دوديتهاي بودجهاي و زمشاني بشه

تشايصشي درمشاني بشه خشارج از بيمارسشتان

درمششاني بششه

خريششد دارو ،تجهيششاا
خدما

پرهيا شده و در نتيجه تقاضا براي استفاده از خشدما
با هاي دولتي بيشتر شده به طوري كشه امكانشا
ظرفيت موجود جوابگشوي نيشاز و انت شارا

 9سششمن منششروف در ارائششه خششدما

مددجويان بسنده شد .اسشامي ايشن سشمنهشا عبشار
و

بودند از :بنياد همدالن كودک و نوجوان ،زنجيره اميد،

بيمشاران

زنششدگي ،ري انششه

فرشششتگان عششالم خششاكي ،سششتاي

نيست ( .)18تشداو ت مشل ايشن بشار مشالي از طشرف

سناد  ،مؤسسه سي

دولت ،وضنيت نگران كنندهاي را ايجاد خواهشد كشرد

خيريه حاميان كودكان نقص ايمني و خيريشه كودكشان

( )21و لاو مشاركت ساير با ها و بهويژه سمنها

فرشته .از آنجا كشه اكثشر سشمنهشاي فشو ،،خشدما

بي

احسا

از پي

سرخ ،خيريشه نيكشان مشامو ،

مشيششود ( .)9،17هنشوز زمشان

درماني خود را از طري بيمارستانهاي دولتي دريافت

زيادي از شرو طرت ت ول ن ا سشالمت نگاششته و

ميكردند؛ بنابراين جهت ص هگااري بر عوامل مشؤثر

نگرانيهاي زيادي به چشم ميخورد ( )16،18كشه در

دصششت و صشش ت نتششايج ،از

چندين هماي

اسششتاراجي و افششااي

علمي به برخي از اين چال ها اششاره

مددكاران دو بيمارستان اما خميني (ره) و مركا طبشي

شده است ( .)17ن ر به اهميت باالي آن براي ارتقاي

كودكان در شهر تهران هم خواسته شد تا در اين طرت

سالمت جامنه ،اين مقاله ميكوشد تا تأثير پيادهسشازي

مشاركت نماينشد .مهشمتشرين مايشت ورود مشددكاران

اين طرت را بر فناليتهاي سمنها به تصوير بكشاند.

آنهشا،

بيمارستاني به اين پژوه

و دريافشت ن شرا

عالوه بر ص هگااري ،در بسا جامنه آماري و پرهيا
روش بررسی

پژوه
به صور

از نگرش ت

بندي به موضو پژوه

بود .همچنين

حاضر ،مطالنهاي توصيفي -ت ليلي بشود كشه

اين مددكاران نه تنها با ايشن  9سشمن ،بلكشه بشا سشاير

مقطني در بازه زماني تابستان تا پاييا سشال

بهتري از اين تأثير

 1394بر روي  111نفشر از كشادر درمشاني سشمنهشاي
فنال انجا شد كه همگي بشه ارائشه خشدما

سمنها هم در ارتباط بوده و صيا
بر اغل

سمنها را نمايان نمودند .دليل ديگر افشاودن

درمشاني

مددكاران بيمارستاني به اين مطالنه ،اشراف آنهشا بشه

مشغول بودند .من ور از كادر درماني ،پرسنل خبشره و

مفاد ت ت پوش

طرت ت ول سالمت بشوده كشه چشه

آگاه و به طور كلي نيروهاي شاغل در سمنها هسشتند

حجمي از كارهاي ارجاعي به سشمنهشا در صيشا
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دولتي) كشار مشيكننشد .مهشمتشرين منبش تشأمين مشالي

ناصص ت ويل داده يا تمايل به همكاري نداششتند و در

تأثير طرح تحول نظام سالمت بر فعاليت سازمانهای مردم نهاد

علي اكبر بروميده و همکاران

سالهاي صبل تغيير كرده است.

منادال

اباار گردآوري داده هشا ،پرسششنامهاي مششتمل بشر دو

و از خانواده ت ليل رگرسيون چند متغيري اسشت كشه

باشش

بشه م قش امكششان مشيدهششد مجموعشهاي از منششادال

جمنيت شناختي كاركنان مورد بررسي شامل

رگرسيون را به طور هم زمان مورد آزمون صشرار دهشد.

سن ،جنسيت ،ت صيال  ،تأهل ،سشابقه كشار ،سشمت

ساختاري ديدگاهي اسشت كشه در

شغلي ،م ل كار و نو فناليت بود .با

دو ششامل

 34سؤال بشود كشه در  5بنشد طراحشي ششد .بنشد اول
پرسشنامه ،توسنه خشدما

درمشاني و ارائشه خشدما

جديششد ( 6سششؤال) ،بنششد دو تششأمين منششاب مششالي و
تاصيص مناب ( 8سؤال) ،بند سو تشأمين تجهيشاا
درمشاني و خشدما

آمششوزش ( 7سشؤال) و بنشد آخششر

مدلسازي منادال

آن الگوهاي فرضي از ارتباطا
در ميان ي

مستقيم و غيرمسشتقيم

مجموعشه از متغيرهشاي مششاهده ششده و

عوامل پنهان بررسي ميشوند .شيوه كار بدين صور
است كه مدل مفروضي توسا م ق سشاخته ششده و
سششپس بششر اسششا
و مشش

موردسنج

مشششاهدا

بششه دسششت آمششده،

صششرار مشيگيششرد .در شششيوه

پيشگيري و ترويج سواد سشالمت ( 6سشؤال) بشود .از

( ،)SEM: Structural Equation Modelingمشدل

براي ارزشگشااري روي

زده ميشود .پشس از

مقيا

پنج گاينهاي ليكر

هر سؤال استفاده شد .ي

مفروض با مدل ادعا شده م

به مناله خيلشي كشم و پشنج

بررسي كفايت مدل با استفاده از آماره مننشيدار بشودن

به مناله خيلي زياد در ن ر گرفته شد .ايشن پرسششنامه

روابا بين متغيرها توسشا آمشاره مقشدار احتمشال (P-

م ق ساخته با اسشتناد بشر نتشايج مطالنشه بروميشده و

 )Valueو مياان اهميشت (ششد ) آنهشا بشا بارهشاي

همكاران صور

گرفشت ( .)21بشراي تنيشين روايشي

عاملي نماي

داده ميشوند.

پرسشنامه ،اباار در بشين  21نفشر از صشاح ن شران و

يك شي از اهششداف اصششلي در اسششتفاده از مششدلسششازي

خبرگان (هيلت امنا ،مددكاران ،داوطلبان و دانشجويان

سشاختاري ،ششناخت ميشاان هماشواني بشين

مددكاري) توزي ششد و ن شرا

منادال

آنهشا در خصشوب

دادههاي تجربي با مدل مفهومي و ن ري اسشت .بشراي

شيوه نگارش ،سهولت درک واژههشاي بشه كشار رفتشه،

ششناخت ميشاان هماششواني دادههششاي تجربشي و مششدل

تنداد سؤاال  ،دستهبندي و چگونگي طرت آنها اخا

مفهومي از شاخصها و منيارهايي استفاده ميشود كه

و سپس در پرسشنامه نهايي اعمشال گرديشد .از طشرف

به آنها شاخصهاي نيكشويي بشرازش مشيگوينشد .در

ديگر براي تنيشين پايشايي پرسششنامه از منيشار آلفشاي

مدلسازي منادال

ساختاري از شاخصهاي متفاوتي

كرونباخ استفاده شد كشه پشس از حشاف  7سشؤال بشا

براي حصول اطمينان از نيكويي برازش مشدل اسشتفاده

به  27گويشه

درجششه آزادي

همبستگي زياد ،در نهايت تنداد سؤاال

م شيشششود .مني شار مننششادار (بششر اسششا

رسيد و مياان آلفاي كرونبشاخ در سشطح  1/95تثبيشت

مشششاص) نشششان مششيدهششد كششه مششاتريس واريششانس

گرديد.

كواريانس مشاهده شده و برآورد شده متفشاو انشد و

داده هاي جم آوري شده با استفاده از روش آمشاري

اگر مقدار مننادار نباشد به ايشن مننشا اسشت كشه مشدل

ساختاري و با استفاده از نر افشاار

ن ري با دادهها برازش دارند .شاخص نيكويي برازش

 AMOSنسششاه  22تجايششهوت ليششل شششدند .مششدل

هم از ديگر شاخصهاي مطرت در اين ت ليل بشوده و

مدل سازي منادال
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اطالعا

بششود .باشش

اول شششامل  8سششؤال در زمينششه

ساختاري در اصل ي

ت ليل چنشد متغيشري

تأثير طرح تحول نظام سالمت بر فعاليت سازمانهای مردم نهاد

چنانچه مقدار اين دو شاخص بشاالتر از  1/91باششند،
نشششاندهنششده بششرازش خششو

مششدل اسششت .شششاخص

علي اكبر بروميده و همکاران

چنانچه اين شاخص كوچ تر از  1/11باششد ،نششانه
برازش مناس

مدل است (.)22،23

شاخص توكر-لوييس هم با استفاده از آمشاره م اسشبه
مدل بوده و مقادير بشاالي  1/91نششاندهنشده بشرازش

نتششايج نشششان داد كششه زنششان ( ،)%75/8افششراد متأهششل

مدل است .شاخص نُر شده برازنشدگي ،كشاي

( ،)%72/5كاركنان داراي مدرک ت صشيلي كارشناسشي

دو را به مقياسي با حداكثر  1و حداصل  1تبديل كشرده

( )%51/6و افرادي كه در سن  36تا  51سال ()%75/8

كه مقادير باالتر از  1/91آن نمايشانگر بشرازش خشو

صرار داشتند ،افراد مورد بررسي را تشكيل دادنشد%41 .

مدل است .شاخصهاي برازش تطبيقي ،مدل پژوه

از پاساگويان را اع ا هيلت مشديره و هيلشت امنشايي

خو

را با مدلي كه در آن متغيرها از همديگر مستقل هستند

تشكيل داده بودند كشه در باش

مورد مقايسه صرار ميدهد كه مقادير باالتر از  1/91آن

مورد بررسي فنال بودند %54 .از پاسشاگويان ،سشابقه

مشدل اسشت .ريششه ميشانگين

از سه سشال داششته و ( 11)%11/9مشددكار

نمايانگر برازش خشو
مجاورا

خطاي برآورد ،اگر كشاي دو كوچش تشر از

كاري بي

درمشاني سشمنهشاي

بيمارستاني پرسشنامهها را تكميل كردند (جدول .)1

درجه آزادي باشد اين شاخص برابر صفر مشيششود و
جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک کارکنان شاغل در سمنهای مورد بررسی
آماره توصیفی

تعداد (درصد)

ویژگیهای دموگرافیک

جنسیت

وضعیت تأهل

تحصیالت

سمت

ویژگیهای دموگرافیک

گروهبندی سنی

زن

(63)23/32

مرد

(22)24/53

 31-56سال

جمع كل

(35)511

 35سال به باال

 53سال و كمتر

(56)52/33
(63)23/32
(6)6/6

مجرد

(23)22/42

متأهل

(66)22/35

جمع كل

(35)511

كمتر از سه سال

(42)46/53

جمع كل

(35)511

 5تا  6سال

(56)53/36

دیپلم تا كارداني

(5)5/51

بيش از  6سال

(55)55/23

كارشناسي

(42)35/63

جمع كل

(35)511

سابقه کار

محل کار

كارشناسي ارشد و باالتر

(45)43/13

سمن

(35)33/12

جمع كل

(35)511

بيمارستان

(51)51/33

هيئت امنا و مدیره

(52)241/66

جمع كل

(35)511

مسئول/عضو اجرایي

(52)53/56

درمان

(34)32/55

پرسنل و كادر داوطلب

(22)24/53

سایر حوزهها (آموزش ،توانمندسازي)

(2)2/63

جمع كل

(35)511

جمع كل

(35)511

تقريبا همه كادر درماني شاغل در سمنهاي منتا
در حوزه درمان پس از ي

سال از اجراي طرت

ت ول سالمت ،تأثير مثبتي از اجراي طرت ت ول ن ا
561

آماره توصیفی

تعداد (درصد)

نوع فعالیت

سالمت را درک كرده به طوري كه  %67/9منتقد
بودند كه در ي

سال گاشته (از آغاز اين طرت)

ارجا به آنها كمتر شده و  %15/6تغييري را مشاهده
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شده و بين  1و  1است .عدد  1نمايانگر برازش كامشل

یافتهها

تأثير طرح تحول نظام سالمت بر فعاليت سازمانهای مردم نهاد

علي اكبر بروميده و همکاران

بيمارستاني منتقد بودند كه حجم كار آنها در

شده ديده نشد ينني با پايرش فرض صفر ،ارتباط

ديگر،

آماري مننيداري بين دادههاي جم آوري شده با مدل

بيماران و مددجويان ،به طور مستقيم به بيمارستانها

مفروض مشهود گشت .پس از پايرش كفايت مدل

بيمارستان به شد

باال رفته است؛ به عبار

مراجنه كرده و كمتر به سمنها متكي شدهاند.
مقدار آماره كفايت مدل 38/12



2



منادال

با  37درجه

ساختاري ،ساير شاخصهاي نيكوئي برازش

بررسي شدند كه خالصهاي از آنها در

آزادي و مقدار احتمال ( )P=1/42بود كه بر پايرش

جدول  1ارائه شده است كه بهطور كلي نشان از كفايت

فرض صفر داللت داشته و دادههاي مشاهده شده

مدل و برازش عالي ،مننيدار بودن بارهاي عاملي و

منرف و نماينده مدل ساختاري مفروض ميباشد.

مدل داشت.

ضراي

جدول  :1نتیجه شاخصهای برازش مدل به دست آمده
مجذور كاي (نسبت درستنمائي)

Chi-Squared

53/52

P>%3

شاخص نيكوئي برازش

GFI

1/323

>1/31

شاخص نُرم شده برازندگي

NFI

1/343

>1/31

شاخص برازندگي فزاینده

IFI

1/333

>1/31

شاخص تاكر لویز

TLI

1/332

>1/31

شاخص برازندگي تطبيقي

CFI

1/333

>1/31

شاخص برازندگي نسبي

RFI

1/353

>1/31

RMR

1/162

< 1/16

RMSEA

1/153

ریشه ميانگين مجذور برآورد واریانس خطاي تقریب

بر اسا
نمشاي

مدل نهايي به دسشت آمشده كشه در ششكل 1
داده ششده اسشت اجششراي طشرت ت شول ن ششا

كفایت مدل و تحليل

برازش عالي و قابل قبول

نام شاخص

واژه اختصاری

نتیجه محاسبه

ریشه ميانگين مجذور باقيمانده استاندارد

مالك

تفسیر

<1/13

و توسنه جامنه بيماران (با بار عاملي مننشيدار )1/65
تشكيل شده بود.

سالمت بر فناليت سمنها تأثيرگاار بود كشه در ادامشه

تأمین منابع مالی و تخصیص منابع :بشر اسشا

حوزههاي تأثيرگااري ارائه ميشوند:

ت ليل ،طرت سالمت بر مقوله تأمين مالي و تاصيص

توسعه خدمات درمانی و ارائه خدمات جدیدد :طشرت
ت ول ن ا سالمت تأثير مثبتشي بشر توسشنه خشدما
درماني داشت كه اين حوزه كالن از سه سازه مننيدار
شامل ورود به ي

يا چند شاخه جديد درماني (با بار

عاملي مننشيدار  ،)1/61توسشنه جغرافيشايي و منشاط

مناب سمنها تأثير مستقيم و مثبتشي داششت .از بشين 8
متغير تشكيل دهنده اين عامل ،تنها سشه عامشل هاينشه
دارو و ملاوما

بيمار (با بار عاملي مننيدار  )1/81و تأمين مناب مالي

ح ور در استان ها/ششهرها (بشا بشار عشاملي مننشيدار
مشددجويان

بودند.
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پرداخت  %111سهم بيمار از هاينه بسشتري و درمشان
و جا

 )1/61و در نهايت گسترش حلقه گاين

نتشايج

مناب جديد (بشا بشار عشاملي  )1/81مننشيدار
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نكرده بودند .اين در حالي است كه همه مددكاران

اختالف آماري مننادار بين مدل مفروض و مشاهده

تأثير طرح تحول نظام سالمت بر فعاليت سازمانهای مردم نهاد

علي اكبر بروميده و همکاران

تدأمین تجهیددتات درمددانی :سششومين گششروه از فناليششت

سه سازه مرتبا با ترويج سواد سالمت هم تنها توسنه

سمن ها كه طرت ت ول ن ا سشالمت بشر آنهشا تشأثير

مددكاري و مشاوره (با بشار عشاملي مننشيدار

مربششوط مششيشششد .تجهيششا يشش

از

يششا چنششد باشش

 )1/66از ل اظ آماري مننيدار شد .ضشراي
دو سشازه ديگششر يننشي  )1مششاركت در جششا

اهميشت
كششادر

درمانگاه/بيمارستان (با بشار عشاملي مننشيدار  )1/72و

درماني براي مراكا درماني و  )2مشاركت در برگااري

مشاركت در احداث درمانگشاه يشا بيمارسشتان (بشا بشار

آمششوزشهششاي تاصصشي بششراي كششادر درمششاني مراكششا

عاملي مننيدار  )1/63دو سازه مننيدار تشكيل دهنده

درماني از ل اظ آماري مننيدار نشد.
همچنين همبستگي مثبت و منني دار بين هشر چهشار

اين مورد بودند.
پیشگیری و ترویج سواد سالمت :در آخشرين گشروه از

عامششل متشأثر از اجششراي ايششن طششرت ملششي در شششكل 1

فناليتهاي سمنها كه از اجشراي طشرت ت شول ن شا

ارائه شده كه حاكي از همبسشتگي بشاالي بشين توسشنه

سالمت متأثر ميشدند پيشگيري ،غربالگري و تشرويج

خدما

سواد سالمت صرار داشت .دو سازه مننيدار مرتبا بشا

و ترويج سواد سالمت ،تأمين تجهياا

عامششل پيشششگيري عبششار

بودنششد از  )1غربششالگري و

پيشگيري (با بشار عشاملي مننشيدار  )1/86و  )2ارائشه

درماني با هر سه عامل ديگر ينني پيششگيري
درماني ،تأمين

مناب و تاصيص مناب بود .همبستگي بين بقيه عوامل
نيا از ل اظ آماري مننيدار بود.

مكملهاي دارويي (با بشار عشاملي مننشيدار  .)1/79از

شکل  :1نتایج تحلیل تأثیر طرح تحول نظام سالمت بر سمنها با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختار یافته
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مثبت داشت به تشأمين تجهيشاا

درمشاني و آمشوزش

خدما

تأثير طرح تحول نظام سالمت بر فعاليت سازمانهای مردم نهاد

علي اكبر بروميده و همکاران

بحث و نتیجهگیری

در پژوه

يكي از آثار طرت ت ول ن ا سالمت بر فناليت

حاضر ،ي سال پس از اجراي طرت

سمنها ميباشد ،بدين منني كه سمنها ميتوانند

ت ول ن ا سالمت ،تقريبا  %68از پاساگويان در

درماني خود را توسنه بدهند .براي

سمنها منتقد بودند كه مراجنه به آنها كاه

و

مثال مؤسسه خيريهاي كه در دو حوزه درماني صل

و در مقابل بيماران مستقيما به مراكا درماني مراجنه

گوارش فنال بوده ،ميتواند به با هاي ارتوپدي،

 5تا 11

چشم ،ريه و  ...ورود كرده و مددجويان خود را ياري

به بيمارستانها را در سال آغاز

كند .از طرف ديگر ،سمنها شرايا پايرش بيماران

كردهاند .تيموري و زينلزاده هم افااي
درصدي در مراجنا

طرت ت ول گاارش دادهاند ( .)17با توجه به كاه

نيازمند را سادهتر كرده و مثال بهجاي تمركا بر

 %91هاينههاي بيمارستاني در اثر اجراي طرت ت ول

كودكان زير  18سال ،ميتوانند شرايا سني را تا 25

ن ا سالمت ،مددجويان صادر شدند تا با تأمين و

داده تا طيف وسي تري از

پرداخت  %11هاينههاي بستري ،كمتر از پي

به

و يا  31سال افااي
نيازمندان را ت ت پوش

خود صرار دهند .همچنين

سمنها مراجنه كنند .در حدود  %26از پاساگويان

بهجاي فناليت در ي

هم منتقدند تغييري در مياان پايرش مددجويان رخ

ميتوانند به بيماران ساير استانها و شهرها خدما

اين سمنها،

درماني ارائه نمايند .اين عامل ينني توسنه خدما

نداده كه احتماال جامنه مااط

منطقه و جغرافياي خاب،

مهاجرين و اتبا خارجي بوده است كه در اين طرت

درماني با بقيه عوامل همبستگي و ارتباط مننيداري

جايگاه حمايتي براي آنها وجود نداشته و هاينههاي

دارد كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

درماني آنها آزاد است.

صبل از اجراي طرت ت ول ن ا سالمت ،سمنها

يافتههاي اين پژوه  ،اجراي موف طرت

هاينههاي زيادي را در حوزه درمان متقبل شده و

بر اسا

ت ول ن ا سالمت از چهار طري ميتواند بر فناليت

باشي از سهم بيمار را پرداخت ميكردند كه در

سمنها تأثير مثبت گااشته و حوزههاي فناليت آنها

موارد بستري در بيمارستان به رصم صابلتوجهي

را ت ت الشنا صرار دهد .اجراي اصولي و ص يح اين

ميرسيد .حال با اجراي اين طرت ،سهم پرداختي

طرت ميتواند سمنها را به سمت  )1توسنه خدما
درماني )2 ،تأمين مناب مالي و تاصيص مناب )3
تأمين تجهياا

درماني و  )4پيشگيري و ترويج

سالمت سو ،دهد.

بيماران (در صور
كاه

بستري شدن در بيمارستان)

چشمگير داشته به طوريكه صرفهجويي مالي

صابل توجهي (در برخي از موارد و براي بن ي از
سمنها) هم به ارمغان داشته است .در اين پژوه

با اجراي طرت ت ول ن ا سالمت ،سبد ارائه

پاساگويان منتقد بودند كه اجراي موف طرت ت ول

شده و

مالي و

خدما

درماني سمنها دستاوش تغييرا

درنتيجه كاه

نرخ ورودي مددجويان و پايرش

ن ا سالمت ،تأثير مثبتي بر تأمين مناب
تاصيص مناب

سمنها گااشته و آنها ميتوانند

بيمار در سمنها ،آنها ميتوانند شاخههاي جديد

مشاركت مالي بيشتري در پرداخت هاينه دارو و

خود اضافه نمايند .در اين

درمان بيماران داشته و پرداخت  %111سهم

درماني را به خدما

پژوه  ،توسنه سبد خدما

فصلناهم علمیژپوهشاهی سالمت محور
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بيمار از هاينه بستري و درمان بيمار را تقبل كرده و يا
565

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 2:30 +0430 on Wednesday June 20th 2018

يافته

گستره خدما

تأثير طرح تحول نظام سالمت بر فعاليت سازمانهای مردم نهاد

بر تأمين مناب مالي و جا

علي اكبر بروميده و همکاران

مناب جديد اصدا نمايند.

براي نمونه ،سمنها ميتوانند در تأمين تجهياا

طرت ت ول ن ا سالمت در ديگر پژوه هاي مشابه

مشاركت در تأمين اصال مصرفي اتا ،عمل به

بررسي شده و دماري و همكاران و نصيري و

هاينهها و درخواست بودجه

همكاران بر مشاركت سمنها در پرداخت هاينههاي
دارو و ملاوما

بيمارستانها در كاه
از دولت كم

كنند .تأمين تجهياا

درماني يكي

درماني و يا پرداخت هاينه درمان و

ديگر از حوزههايي است كه سمنها ميتوانند در

(باشي يا تما ) هاينههاي بستري مددجويان تأكيد

پيشبرد طرت ت ول ن ا سالمت ايفا كنند .نتيجه

تأمين مالي با رويكرد

مطالنه  Ejazو همكاران بر اين نكته داللت داشته

مالي جديد توسا سمنها جهت

است كه دولتها به تنهايي نميتوانند در احداث،

كردهاند ( .)5، 15ايفاي نق
جا

مناب

مششاركت در طرت تش ول ن ا سالمت توسا

تكميل و يا بازسازي مراكا درماني موف

 Brinkerhoffبررسي شده است ( .)12هدف اصلي

لاو استمداد از سمنها براي مششاركت در اين

به سالمت

ميشود (.)6

سمنهاي فنال در حوزه سالمت ،كم

مددجويان و بهبود ن ا سالمت جامنه به ويژه اصشار
آسي پاير است؛ لاا تشابه نتايج در اين پژوه

پروژهها بي

از پي

احسا

شوند و

 Brinkerhoffهم نه تنها از سمنها ،بلكه از با

با

خصوصي هم در اين حوزه ياد كرده و منتقد است

پژوه هاي پيشين دور از منط نبوده و سمنها با

با مشاركت با

خصوصي و سمنها در كنار

صرفهجويي به دست آمده ،ميتوانند باشي از بار

نهادهاي دولت ،ن ا سالمت ميتواند در كشورهاي

مالي طرت ت ول ن ا سالمت را تقبل كنند .تأثير

توسنه يافته و يا درحالتوسنه نتايج موفقي را به

درماني از

ارمغان آورد Wamai .هم مشاركت سمنها در

ل اظ آماري مننيدار بوده و اين دو عامل در كنار

تجهيا برخي از با هاي مراكا درماني در كنيا از

يكديگر تأثير مثبتي در پيشبرد طرت ت ول ن ا

ديگر مصاديقي است كه به واسطه همكاري سمنها با

متقابل اين عامل با عامل توسنه خدما

با

سالمت به واسطه مشاركت سمنها ايجاد نمودند.
سمنها ميتوانند از مناب مالي صرفهجويي شده در
مؤسسا

رابطه مننيدار و مهمي با عامل توسنه خدما

خود ،جهت احداث مراكا درماني

درماني داشته و در كنار دو عامل فو ،ينني عامل

يا

درماني و عامل تأمين مناب مالي،

(بيمارستان ،درمانگاه ،كليني  )... ،و يا تجهيا ي
چند با

دولتي متصور شده است ( .)13اين عامل هم

از بيمارستانها و مراكا درماني هاينه

كنند .احداث مراكا درماني يا مشاركت در احداث يا
تكميل آنها توسا سمنها ،ميتواند در باال بردن
ظرفيت پايرش بيماران نق

توسنه خدما

سمنها ميتوانند در پيشبرد طرت ت ول ن ا سالمت،
بازوي كمكي مناسبي براي با
در نهايت بر اسا

دولتي باشند.

يافتههاي اين پژوه  ،با اجراي

بساايي ايفا نمايد .از

طرت ت ول ن ا سالمت ،سمنها فناليتهاي خود را

طرف ديگر ،احداث يا بازسازي با (ها) بههمراه

بر امور پيشگيري و ترويج سواد سالمت سو،

پاشكي

رويكرد مرسو  ،حركت به سمت

تأمين و نوسازي تجهياا

درماني و ادوا

ميتواند در اجراي موف اين طرت ملي راهگشا باشد.
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خواهند داد .ي
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مشاركت سمنها در تأمين مناب مالي براي پيشبرد

پاشكي-درماني ،افاودن تات ،آمبوالنس و حتي

تأثير طرح تحول نظام سالمت بر فعاليت سازمانهای مردم نهاد

علي اكبر بروميده و همکاران

غربالگري در جامنه اصشار آسي پاير ميتوانند

در نهادينه شدن فناليتها و فرآيندهاي سمنها مؤثر

فناليتهاي مربوط به پيشگيري از شيو بيماريها را

بوده و لاا سمنها از پتانسيل ايجاد شده توسا طرت

در جامنه توسنه دهند .با اين رويكرد هاينههاي

اساسي خود در

درمان كاه

داده شده و گامي در راستاي سالمسازي

جامنه برداشته ميشود .در رويكرد ديگر ،سمنها با

ت ول سالمت ميتوانند به نق
پيشبرد موضوعا

پيشگيري از بروز بيماريها و

ترويج سواد سالمت در سطح جامنه بپردازند (.)5

پول صرفهجويي شده به واسطه اجراي طرت ت ول
ن ا سالمت ،در ارائه مكملهاي دارويي مانند امگا
 ،3صرب آهن ،انوا ويتامينها و  ...پي
ميتوانند گستره خدما

پیشنهادها

صد شده و

با توجه به اهميت طرت ت ول ن ا سالمت در

را توسنه

سالمت

خود در اين با

ارتقاي سطح بهداشت جامنه و ارائه خدما

ميدهند .به عالوه ،سمنها با گسترش خدما

شايسته به آحاد جامنه ،اين برنامه نيازمند حمايت

مددكاري و ارائه مشاورههاي بهداشتي و خانوادگي

همه جانبه در كليه سطوت ملي ميباشد .دولت و

آگاهي و ترويج سواد سالمت در جامنه ميتوانند

وزار

بهداشت به عنوان متولي مستقيم اجراي اين

سالمت جامنه را ارتقا دهند .اين يافته همراستا با

طرت ،ميبايست از همه پتانسيلهاي موجود در

بوده كه سمنها با رواج

با هاي ماتلف جامنه بهره الز را ببرند .ابتدا بايد

فناليتهاي و امور پيشگيرانه و تقد پيشگيري بر

نگاه رصابتي و دخالتي مجريان اين طرت ،تغيير يافته و

درمان ميتوانند در ترويج سواد سالمت كوشا باشند

به جاي آن به دنبال رويكرد مشاركتي باشند ،نكتهاي

(.)16

كه در كشورهاي توسنه يافته به وفور يافت ميشود.

با نهادينه شدن طرت ت ول ن ا سالمت در جامنه،

سپس با شناسايي پتانسيلهاي موجود در با هاي

سمنها هم ميبايست به بازنگري در فناليتها و

ديگر فنال در جامنه (ينني با

خشصوصي و

فرآيندهاي خود اصدا نمايند تا از اتالف مناب

سمنها) ،به ص هگااري و اولويتبندي آن

بهواسطه دوباره كاري و موازي كاري پرهيا شود .از

توانمنديها اهتما ورزد .در نهايت با برنامهرياي

پژوه

ننمتبا

بازمهندسي فرآيندهاي كاري سمنها با توجه به
گستردگي سطح پوش

طرت ت ول سالمت در

مناس

و ايجاد جو شايسته مشاركتي ،به اجراي موف

اين طرت ت ول كم

نمايد.

در اين طرت پتانسيل و ظرفيتهاي موجود در

كشور ،در پژوه هاي مشابه ت ت عنوان توسنه
فناليتهاي پايدار نا برده شده است (.)7 ،9 ،21

با

مهمترين نتايج اين پژوه ها بر تمركا بر تدوين

ديگر پژوه ها ،مجريان طرت ت ول ميتوانند از

استراتژي و سياستها ،تدوين برنامههاي اجرايي،

آنها بهره الز را ببرند .از طرف ديگر سمنها ،هم

دائم

نيازمند بازنگري در فناليتها و فرآيندهاي كاري

فناليتها و در نهايت توسنه برنامههاي ارتباط مؤثر

خود هستند تا با بازمهندسي فرآيندهاي خود به ارائه

بدنه حاكميتي مجري طرت ت ول سالمت با ينفنان

به نيازمندان و مااطبان خود بكوشند.

ن ار

مستمر بر حسن انجا آنها ،پاي

فصلناهم علمیژپوهشاهی سالمت محور
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خدما

عمومي و سمنها ارائه گرديد كه همسو با

مناس
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در منرض خطر بيماري است .سمنها با جاريسازي

و سمنها تأكيد دارد ( .)7 ،9 ،21فناليتهاي پايدار،

تأثير طرح تحول نظام سالمت بر فعاليت سازمانهای مردم نهاد

علي اكبر بروميده و همکاران

ميتواند راهكارهاي عملياتي را براي ينفنان شفاف
.نمايد

ميتواند به متوليان طرت سالمت

اين پژوه

كند تا از پتانسيلهاي موجود و آزاد شده در

كم
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 بازنگري و آغاز فازهاي،سمنها براي برنامهرياي
سپاسگزاری

 جهت تقشويت. بهره الز را ببشرند،بند اين طرت

از تمامي همراهان همدل در بنياد همدالن كودک و

 پيششنهاد،پايههاي اجرايي طرت ت ول ن ا سالمت

 شركت ايرانخودرو و،زندگي

جام و كلنگري با در ن ر گرفتن

 خيريه ستاي،نوجوان

ساير سمنها و همچنين مددكاران بيمارستانهاي
دولتي مجري طرت ت ول ن ا سالمت كه براي انجا
 بيش،ما را ياري كردند سپاسگااريم
و رهنمودهاي آنها نگارش

اين پژوه

 مساعد،بدون همدلي

اصلي فنال در جامنه
خصوصي و

پتانسيل موجود در سه با

 با،دولتي و حاكميتي

طرفين

و اثرا

با ل اظ تنامال

انجشا ششده

مشالي از ديگشر مؤسسشا

اين پژوه
دريافت كم

. لشششاا تنشششارض منشششافني متصشششور نيسشششت.اسشششت

با

راهكارهاي مناس

.بر يكديگر استاراج گردد
كمي جام با جامنه هدف به

با هاينشه شاصشي نويسشندگان و بشدون

ينني با

مردمي (سمنها) تنريف و عملياتي گرديده تا

.چنين مقالهاي ميسر نميشد
تعارض منافع

ميشود تا پژوه

ن را

طرف و كس

پژوه

اجراي ي

تنداد زيادي از سمنها از ي

درماني دولتي و حتي اصشار آسي پاير ميتواند

با

باشي از م دوديتهاي حاضر را جبران كرده و
 همچنين بررسي وظايف.باشد

مكمل اين پژوه

متقابل سمنها و دولت در صبال اين طرت بارگ ملي
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Abstract
Background & Objectives: Reform in health system aimed to improve healthcare, affected
all organizations and institutions (in particular, NGOs) operating in health care services.
NGOs in health system, are one of the main players to promote healthcare performance and
system. The aim of this study was to investigate the impact of Health System Reform plan on
NGOs which are active in health sector.
Methods: This cross-sectional, descriptive-analytical study was performed during SummerAutumn 2015. By a stratified-random sampling, 91 health care staffs selected from nine
NGOs to fill–in a 27-item questionnaire designed by the researchers. Data analysis was done
using structural equation modeling (SEM) and through AMOS Ver22.
Results: According to the results, 67.9% of respondents recoded lower patients’ referral, one
year after the implementation of the reform plan in healthcare. Financial saving was the main
advantage of this plan. In addition, this reform had positive effects on health services
development, financing and resource allocation, healthcare equipment providing, prevention
and promotion of health literacy in NGOs.
Conclusion: Healthcare reform plan had a significant positive effect on NGOs activities. It
can get benefit from the present potentials for increasing the chance of success of this reform
plan in healthcare system through good interaction of healthcare system authorities and
NGOs.
Keywords: Non-Government Organization (NGO), Health System Reform Plan, Structural
Equation Modeling (SEM).
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