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ABSTRACT
Background & objectives: At the present time, health care services have been increasingly
transformed to a competitive issue and many factors influence usage of hospital services and
selection of a hospital by the patients. This study has been performed for surveying effective
factors on selecting a public or private hospital among non-emergent patients of Ardabil
hospitals in 2012.
Method: This research was a cross-sectional descriptive-correlational study and the statistical
population was non emergent patients of four public and two private hospitals of Ardabil in
2012. The samples (598 patients) were collected by stratified random sampling method. Data-
gathering tool was a researcher-made questionnaire and data were analyzed by descriptive
statistics, frequency [distribution] tables, and logistic regression analysis.
Results: The results depicted a direct interdependence between selecting a hospital (public or
private) and the three factors of social elements, hospital services, and hospital facilities with
a confidence coefficient of 92%. Based on logistic regression analysis and Exp(B) coefficient,
the patients’ priorities for hospital choosing were hospital services, social elements, and
hospital facilities with Exp(B) of 1.932, 1.332, and 0.338, respectively.
Conclusion: The most important factor for choosing public hospitals was lower cost of
services and for private hospitals was physician’s recommendation. The strong effects of
these two factors have overshadowed other variables.
Keywords: Public hospital; Private hospital; Non emergent patient; Ardabil
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مقدمه
تغییر در الگوي بیماریها، افزایش با در سالهاي اخیر 

ت سریع در روز افزون هزینه هاي بیمارستانی، تغییرا
فناوري و تجهیزات بیمارستانی و افزایش انتظارات 
مردم، مدیران و تصمیم گیرندگان نظام سالمت با 

. ]1[چالشهاي جدي و جدیدي مواجه شده اند
به عالوه امروزه تغییرات اساسی در رفتار بیماران و 

بیمارستانها بوجود آمده است. مراجعه کنندگان به

از مسئوالن مراکز درمانی،بیماران بیش از همیشه 
پزشکان و پرستاران پیرامون نحوه درمان و مراقبت 

و در انتخاب خدمات ]2[و حقوق خود انتظار داشته
مراقبت سالمت نسبت به گذشته حساسیت بیشتري 

. ]3[از خود نشان می دهند
متاسفانه طبق شواهد موجود کیفیت خدمات ارائه 

ما به خصوص در شده در برخی بیمارستانهاي کشور
سطح بیمارستانهاي دولتی پاسخگوي خواسته ها و 

چکیده
بازار مراقبت سالمت به یک بازار رقابتی تبدیل شده وعوامل متعددي دربهره مندي از مراقبتهاي امروزههدف:زمینه و

سی عوامل موثر بر انتخاب بیمارستانی و انتخاب بیمارستان توسط بیماران موثرواقع می شوند. پژوهش حاضر به منظور برر
انجام 1391در بیمارستانهاي منتخب استان اردبیل درسال غیر اورژانس نوع بیمارستان دولتی یا خصوصی از دیدگاه بیماران

شده است. 
دو این پژوهش یک مطالعه توصیفی و همبستگی از نوع مقطعی می باشد که جامعه آماري آن را بیماران الکتیو :کارروش 

تشکیل داده اند. تعداد نمونه آماري این مطالعه 1391در سال بیمارستان دولتی شهر اردبیلچهاررستان خصوصی و بیما
ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه که با استفاده از روش تخصیص متناسب به روش تصادفی انتخاب شدند.نفر بود598

و ازآمار توصیفی و جداول فراوانی و تایید شده%92همبستگی ضریب اي محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن با
نیزآزمون رگرسیون لجستیک براي تحلیل داده ها استفاده شده است.

خدمات بیمارستانی و امکانات بیمارستان با انتخاب نوع ،یافته هاي این پژوهش نشان دادکه بین عوامل اجتماعییافته ها:
از EXP(B)همبستگی مستقیم وجود دارد؛طبق آزمون رگرسیون انجام گرفته و مقدار % 95بیمارستان با ضریب اطمینان 

و امکانات بیمارستانی به ترتیب اولویت اول بیماران و پس ازآن عوامل اجتماعیمیان سه متغیر مذکور خدمات بیمارستانی
اند. اولویتهاي بعدي بیماران در انتخاب بیمارستان بوده

هاي بیمارستان و در بخش جذب بیماران به بیمارستانهاي بخش دولتی پایین بودن هزینهعاملمهمتریننتیجه گیري:
نقش به سزاي این دو عامل منجر به کم رنگ شدن تاثیر سایر عوامل مورد خصوصی توصیه پزشک معالج بوده است.

بررسی در این مطالعه شده است.
اردبیل،غیر اورژانسیبیمار؛ بیمارستان خصوصی؛ بیمارستان دولتیکلیدي:کلمات 
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انتظارات بیماران و همراهان آنها نبوده و علیرغم 
بارسنگین هزینه هاي تشخیصی و درمانی و فناوریهاي 
پیشرفته مورد استفاده در بیمارستانها نارضایتی 
بیماران از خدمات موجود غیر قابل انکار است. 

استفاده از فناوریهاي پیشرفته در افزایش هزینه ها،
امر تشخیص بیماریها، شیوه هاي درمانی پیچیده و 
گران قیمت موجود، ضرورت ایجاد رقابت با بخش 

بدیهی .]2[خصوصی و جذب بیمار را ایجاب می کند
است با توسعه بیمه هاي همگانی، بخش دولتی در 
مقایسه با نرخهاي اغراق آمیز بخش خصوصی و با 

ت و فناوري برتر و متخصصین ورزیده تر، تجهیزا
البته در صورت برخورداري از دیدگاههاي مدیریتی 
مناسب وضع بهتري را براي بیمار ایجاد خواهد کرد

]4[ .
از آنجائیکه قسمت عمده هزینه هاي بیمارستان را 
هزینه هاي ثابت (اعم از پرسنلی و غیرپرسنلی) 

جعین در میزان افزایش تعداد مراتشکیل میدهد
افزایش درآمدها تاثیر گذار می باشد نه در هزینه 
ها. از اینرو  یکی از راههاي افزایش میزان درآمد، 
افزایش تعداد مراجعین و ضریب اشغال تخت می 
باشد؛ لذا با توجه به اینکه به استثناي بیماران ارجاعی و 
اورژانسی، سایر بیماران به طور اتفاقی بیمارستان 

بررسی و شناسایی انتخاب نمی کنند،مورد نظر را
عوامل موثر در انتخاب بیمارستانهاي دولتی یا 

یکی از اصلی غیر اورژانسیخصوصی توسط بیماران
ترین چالشهاي مدیران نظام سالمت و مدیران مراکز 

هايمراقبتبرنامه ریزاندرمانی بیمارستانی و
بهداشتی جهت برنامه ریزي و تصمیم گیري براي 

انجام ود و اصالح خدمات بیمارستانی می باشد.بهب
هاي زمانیهاي متعدد در بازهمطالعات و بررسی

در نقاط مختلف کشور از جمله مطالعات ومتفاوت
دادگر و ،]5[بهبودي در بیمارستانهاي شهر رشت

و ]6[بیمارستانهاي شهر تبریزهمکاران وي در
]7[اصفهاندر بیمارستانهاي شهرو همکارانیعقوبی

نشان دهنده دغدغه ذهنی همیشگی دست اندرکاران 

ارائه خدمات بیمارستانی در زمینه مورد مطالعه می 
با توجه به مباحث فوق الذکر هدف از این باشد.

عوامل ،تحقیق بررسی تاثیر عوامل امکانات بیمارستان
اجتماعی و کیفیت خدمات بیمارستانی بر انتخاب 

جهت مراجعه به بیمارستانهاي نسی غیر اورژابیماران
باشد.دولتی و خصوصی در شهر اردبیل می

روش کار
این پژوهش یک مطالعه توصیفی و همبستگی از نوع 
مقطعی می باشد. جامعه آماري در این پژوهش 

بستري شده درغیر اورژانسیشامل بیماران
چهاربیمارستان خصوصی و دوبخشهاي مشترك
مراکز آموزشی و درمانی) تحت (بیمارستان دولتی

پوشش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در شهر اردبیل
زنان و زایمان، جراحی شامل بخشهاي داخلی، اطفال،

می باشند. با توجه به حجم جامعهعمومی و نوزادان
1نمونه گیري از طریق روشهاي آمارينفر)، 56413(

با مراجعه کنندگاننفر از598مد نظر قرار گرفته و 
قابل ؛روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند

نفر با توجه به کل پذیرش 598ذکر است که از این 
در بخشهاي و نسبت مراجعین هر بیمارستان

، سهمیه هر بیمارستان از نمونه مشخص و مربوطه
نفر از 158نفر از بیمارستانهاي دولتی و 440

تند.بیمارستانهاي خصوصی مورد بررسی قرار گرف
بیمارستان، خدماتدر این پژوهش امکانات

اجتماعی به عنوان متغیرهاي عواملبیمارستانی و
انتخاب نوع بیمارستان به عنوان متغیر وابسته،مستقل

تحصیالت به عنوان و جنسیتو سه متغیر سن،
1طبق جدول وتعیین شدهمتغیرهاي تعدیل کننده 

.باشندشامل مولفه هاي زیر می
ر گردآوري اطالعات، پرسشنامه اي محقق ساخته ابزا

مشاور طراحی و روایی و بوده که با کمک اساتید 
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نیز با استفاده از نظر اساتید و روشهاي اعتبار آن 
بازآزمایی و آلفاي کرونباخ (با ضریب همبستگی 

) تایید شده است. این پرسشنامه شامل بررسی 92%
یمارستانها و میزان تاثیر عوامل مختلف در انتخاب ب

سوال بر اساس مقیاس 27سوال است که 30حاوي 
سوال به صورت دو گزینه اي سهپنجگانه لیکرت و

بلی یا خیر طراحی شده است که دالیل انتخاب 
بیمارستان خصوصی یا دولتی را بر اساس نظر بیماران 
طبق میزان تاثیر آن عامل مورد سنجش قرار می 

بر انتخاب براي تعیین عوامل موثردهد.
بیمارستانهاي خصوصی و دولتی از آمار توصیفی جهت 
استخراج توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، 

و ازآمار ،فراوانی تراکمی، درصد تراکمیمیانه، مد 
استنباطی شامل آزمون رگرسیون لجستیک جهت 
آزمون فرضیات پژوهش و نیز آزمون فرضیات 

ه شامل سن، جنس و مربوط به متغیرهاي تعدیل کنند
براي تعیین بیشترین تاثیر تحصیالت استفاده گردید.

عوامل در حیطه هاي مختلف پرسشنامه نیز از 
در این آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شد.

در نظر گرفته شد. 50/0مطالعه سطح معنی داري
SPSS 19براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

.استفاده شده است

یافته ها
نفـر از  598چنانکه گفتـه شـد ایـن مطالعـه بـر روي      

بخشـهاي  مراجعـه کننـده بـه    غیر اورژانسـی  بیماران
بیمارستانهاي دولتی و خصوصی شهر اردبیل مشترك

) مشاهده 2. همانگونه که در جدول (ه استانجام شد
بیشــترین تعــداد بیمــاران نمونــه مــورد مــی گــردد،

، از لحـاظ سـن افـراد    انزناز لحاظ جنسیت را مطالعه
سال، از لحـاظ تحصـیالت افـراد داراي    40تا 30سنین 

و نـوع  تحصیالت دیپلم و باالتر، از لحاظ محل سکونت
داراي مشاغل آزادوبومی و ساکن شهر اردبیلشغل

از %2/68در ضـــمن و خانـــه دارتشـــکیل داده انـــد. 
پرسشنامه ها توسط همراهان بیمار پاسخ داده شـده  

بود.
رابطه با فرضیات پژوهش، یعنی تعیین همبستگی و در

عوامـل اجتمـاعی، امکانـات    خدمات بیمارسـتانی،  تاثیر 
بیمارستان بر انتخاب بیمارستان دولتی یا خصوصی در 

ــاران ــی بیم ــر اورژانس ــتانهاي غی ــتري در بیمارس بس
خصوصی و دولتـی منتخـب، یافتـه هـا بـا اسـتفاده از       

داد کــه بــینآزمونهــاي رگرســیون لجســتیک نشــان 
و امکانــات خــدمات بیمارســتانی و عوامــل اجتمــاعی 

بیمارستان با انتخاب بیمارسـتان دولتـی یـا خصوصـی     
هـاي  همچنین فرضـیه همبستگی مستقیم وجود دارد.

مربوط به متغیرهاي تعدیل کننده تایید گردید یعنـی  
جنسیت و مدرك تحصیلی بر رابطه بین خدمات سن،

مولفه هاي مربوط به اندازه گیري متغیرهاي تحقیق. 1جدول 
متغیر وابسته متغیرهاي مستقل متغیرها

نوع بیمارستان خدمات بیمارستانی عوامل اجتماعی امکانات بیمارستان
دولتی -

خصوصی-
کادر پزشکی-
کادر پرستاري-
ستريمدت زمان نوبت دهی ب-
امکان مالقات آزادانه -
کیفیت برقراري ارتباط کادر پزشکی و -

پرستاري با بیمار
کیفیت خدمات بیمارستانی-
هزینه هاي بیمارستانی-

توصیه پزشک معالج-
که قبال در توصیه بستگانی-

بیمارستان بستري بوده اند
کالس بیمارستان (مقبولیت -

اجتماعی)

-تجهیزات پزشکی

فیزیکی اتاق بیمارفضاي -
امکانات رفاهی براي -

همراه بیمار

هامولف 
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عی و امکانات بیمارستان تاثیر بیمارستانی، عوامل اجتما
.باشدگذار می

با توجه به هدف اصلی این پژوهش که در ضمن 
بررسی عوامل موثر بر انتخاب بیمارستانهاي دولتی و 
خصوصی از دیدگاه بیماران بستري مورد مطالعه در 
این بیمارستانها می باشد، طبق یافته هاي حاصل از 

میان سه متغیر از خدمات بیمارستانیپژوهش، متغیر 
مورد بررسی بیشترین تاثیر را در انتخاب بیمارستان 
دولتی و یا خصوصی توسط بیماران داشته و پس از 

بیمارستان به عوامل اجتماعی و امکاناتآن متغیر

ترتیب اولویتهاي بعدي بیماران در انتخاب بیمارستان 
.)3بوده اند( جدول 

ولویت در میان شاخصهاي مربوط به مهمترین ا
نیز، هزینه بیماران یعنی متغیر خدمات بیمارستانی

مهمترین عامل تاثیرگذار در هاي بیمارستانی اولین و
وکادر انتخاب بیماران بستري در بخش دولتی

پرستاري مهمترین عامل درانتخاب بیماران بخش 
تاثیرگذار بعدي عامل دو .شناخته شده اندخصوصی

به ترتیب کادراز دیدگاه بیماران بخش دولتی
و در بیماران بخش خصوصیو کادر پزشکی پرستاري

توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک نمونه مورد مطالعه. 2جدول 
فراوانی متغیر

بیمارستانهاي 
دولتی

فراوانی 
بیمارستانهاي 

خصوصی

جمع 
فراوانی

درصد

جنسیت
%223893122/52زن

%217692868/47مرد

سن

%149238/3سال0–10
%3710479/7سال20-11
%91341259/20سال30-21
%142431859/30سال40-31
%130521824/30سال50-41

%2511361/6سال51باالتر از 

سطح تحصیالت

%68143/2بی سواد
%124411656/27زیر دیپلم

%188702581/43دیپلم
%122391619/26تحصیالت دانشگاهی

محل سکونت
%3421174598/76بومی

%98411392/23غیر بومی

نوع شغل

%2720479/7کارگر
%113281416/23کارمند و بازنشسته

%134511859/30آزاد
%133491824/30خانه دار

%3310437/2بیکار و سایر

تاثیرگذاري متغیرها در انتخاب نوع بیمارستان ازدیدگاه بیماران بستري در بخش خصوصی ودولتیترتیب. 3جدول
نتایج آزمون رگرسیون لجستیک

متغیر مورد بررسی                    
EXP(B)میزان تاثیر بر انتخاب بیمارستان

تاثیر)اولویت اول بیماران(بیشترین923/1خدمات بیمارستانی
اولویت دوم بیماران332/1عوامل اجتماعی

اولویت سوم بیماران338/0امکانات بیمارستان  
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وکیفیت برقراري نوبت دهی جهت بستري به ترتیب
ارتباط با بیمار  عنوان شده است. چهار اولویت بعدي 

4بیماران در بخش دولتی و خصوصی در جدول 
پنجمین عامل نشان داده شده اند. قابل ذکر است که 

ده از سوي بیماران، چه در موثر و مشترك مطرح ش
بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، کیفیت خدمات 
بیمارستانی است که به نظر می رسد امتیاز داده 
شده و ارزیابی متوسط بیماران از شرایط هر دو نوع 
بیمارستانها، حاکی از عدم رضایت کافی بیماران از
کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستانهاي خصوصی 

گرچه طبق نتایج حاصله شرایط می باشد.و دولتی 
مطلوبتر موجود در بخش خصوصی دراین زمینه 

.)4(جدول ارزیابی شده است
قابل ذکر است که اولین اولویت بیماران در میان سه 
شاخص مورد بررسی در عوامل اجتماعی از دیدگاه 

بخصوص توصیه پزشک معالج، مورد مطالعهبیماران 
اخص تاثیرگذار بعدي، باز در بخش خصوصی است. ش

هم در هر دو بخش خصوصی و دولتی، توصیه 
بستگان و آشنایان بیماران بخصوص در بخش دولتی 

کالس مورد بررسی در این زمینه، اولویتو آخرین 

بخصوص در بخش یا مقبولیت اجتماعی بیمارستان
).5(جدول می باشد خصوصی

در میان سومین متغیر مورد بررسی که رتبه سوم را 
سه شاخص مورد بررسی به خود اختصاص داده 
است، متغیر امکانات بیمارستان شامل تجهیزات 
پزشکی، فضاي فیزیکی اتاق بیمار و امکانات رفاهی 

همراه بیمار است.
سه مالحظه می گردد 6همانطورکه در جدول 

شاخص تشکیل دهنده امکانات بیمارستان داراي 
یماران بستري در بخش اولویت مشابهی از دیدگاه ب

خصوصی  و دولتی در انتخاب نوع بیمارستان می 
تاثیر تجهیزات پزشکی جامع باشند. قابل ذکر است که 

در هر دو گروه و پیشرفته در انتخاب نوع بیمارستان 
این زمینه با به عنوان مهمترین شاخص در بیماران 

ذکر اولویت باالتري از سوي بیماران بخش دولتی
به ترتیب در این زمینهاولویتهاي  بعدياست؛شده 

پس از آن فضاي امکانات رفاهی همراه بیمار و 
فیزیکی اتاق بیمار بوده که این دو مورد با امتیاز 
باالتري از سوي بیماران بخش خصوصی  عنوان شده 

اند.

اولویت بندي شاخصهاي مربوط به خدمات بیمارستانی، از دیدگاه بیماران بخش خصوصی و دولتی. 4جدول 
ولویتهاي مشتركکسب امتیاز بیشتر در ابیماران بخش خصوصیبیماران بخش دولتیاولویت 

( ارزیابی مطلوبتر از شرایط موجود)
-کادر پرستاريهزینه هاي بیمارستاناول

-نوبت دهی جهت بستريکادر پرستاريدوم
-کیفیت برقراري ارتباطکادر پزشکیسوم

-امکان مالقات آزادانهکیفیت برقراري ارتباطچهارم
بخش خصوصیت بیمارستانکیفیت خدماکیفیت خدمات بیمارستانپنجم

-کادر پزشکینوبت دهی جهت بستريششم
-هزینه هاي بیمارستانامکان مالقات آزادنههفتم

عوامل اجتماعی، از دیدگاه بیماران بخش خصوصی و دولتیاولویت بندي شاخصهاي مربوط به. 5جدول 
ر در اولویتهاي مشتركکسب امتیاز بیشتبیماران بخش خصوصیبیماران بخش دولتیاولویت 

بخش خصوصیتوصیه پزشک معالجتوصیه پزشک معالجاول
بخش دولتیتوصیه بستگانتوصیه بستگاندوم
بخش خصوصیکالس یا  مقبولیت اجتماعی بیمارستانکالس یا  مقبولیت اجتماعی بیمارستانسوم
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بحث
محدودیتهاي موجود در تخصصهاي موجود در 

وع در بیمارستانهاي شهر اردبیل و عدم وجود تن
خدمات ارائه شده در هر بیمارستان عمال بر عوامل 
موثر در انتخاب بیمارستان توسط بیماران سایه 
انداخته و آنان را در  بسیاري مواقع ناگزیر به مراجعه 
به مرکز مشخصی که داراي بخشهاي تخصصی مورد 
نیاز است می نماید. عالوه بر این برخی  خدمات 

و آنژیوگرافی در تخصصی از جمله جراحی قلب 
استان فقط در یکی از بیمارستانهاي بخش دولتی 
استان ارائه می گردد؛ لذا در این بررسی بیماران 
بستري در بخشهاي مشترك در بیمارستانهاي 

از دیگر خصوصی و دولتی مورد مطالعه قرار گرفتند.
محدودیتهاي تحقیق حاضر میتوان به عدم همکاري 

یا همراه آنها به دلیل مناسب بعضی از  بیماران 
شرایط خاص جسمی و روانی حاصل از بیماري فرد 

برخی بستري شده و نیز عدم همکاري مناسب 
اشاره نمود.مسئولین بیمارستان

حاکی از آن است نتایج بدست آمده در این مطالعه 
خدمات بیمارستانی مهمترین عامل در انتخاب نوع که

ري توسط بیمارستان خصوصی یا دولتی جهت بست
می باشد. قابل ذکراست که هزینه هاي بیماران 

بیمارستانی در مجموع شاخصهاي مورد مطالعه در 
این زمینه اولویت اول بیماران درانتخاب بیمارستان 

این امر به دلیل بخصوص در بخش دولتی بوده و
تعرفه هاي پایین تر بخش دولتی و در نتیجه پایین 

شخیصی و درمانی در بودن بهاي خدمات ارائه شده ت
مقایسه با بخش خصوصی است. ورمقانی و همکاران 
وي نیز در مطالعه خود به عامل درآمد بیمار و 
هزینه هاي بیمارستانی به عنوان مهمترین عوامل 

. ]8[اندنمودهانتخاب بیمارستان اشاره موثر در 
ارتباط عوامل اقتصادي و هزینه هاي بیمارستانی با 

تحقیقات دیگري از دردولتی هاينانتخاب بیمارستا
در بیمارستانهاي شهر رشتجمله مطالعات بهبودي

بیمارستانهاي و همکاران وي درو دادگر]5[

؛ در ضمن]6[نیز مورد تایید قرار گرفتهشهرتبریز
همبستگی مثبت بین ، 78مطالعات آصف زاده در سال

قیمت کمتر و مراجعه به بخش دولتی را به اثبات 
از سوي دیگر منبع پرداخت هزینه . ]1[ه استدرسان

هاي بیمارستانی از دیگر عوامل مهم در انتخاب 
بیماران محسوب شده و در شرایطی که سازمانهاي 

اعم از پایه و سایر سازمانها و ارگانها تعهدات بیمه گر 
مطلوبی در رابطه با پرداخت هزینه هاي درمان 

اند رغبت بیماران تحت پوشش خود فراهم نموده 
بیماران به بستري در مراکز خصوصی یا بخشهاي 

VIPدر بیمارستانهاي بخش دولتی که ایجاد شده
شرایط ایده آل تري را براي بیماران مهیا نموده اند 

و 1رینگلبیشتر می گردد. مطالعه انجام شده توسط 
دقیقا موید تاثیر بیمه 2006در سال همکاران وي 

اي خدمات بهداشتی و هاي درمانی در تقاضا بر
بهبودي نیز در مطالعه خود به . ]9[درمانی می باشد

مقبولیت بیشتر بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی 
بیماران از%4/65عنوان می نماید که اشاره کرده و

محدودیتهاي صورت عدم وجودبخش دولتی در
هاي باالي بخش خصوصی این بخش راهزینهمالی و

. ]5[میکردندجهت بستري انتخاب 
می رسد توجه به نظربخش خصوصی حائزآنچه در

بیماران به بخش در ارجاعتوصیه پزشک معالج 
، به عنوان یکی از متغیرهاي عوامل اجتماعیخصوصی

بخصوص در ارجاع از مطبهاي شخصی می باشد. این 
ثیر سایر متغیرها بر عامل باعث کم رنگ شدن تا

مطالعات مشابه بوده ولعهان در این مطاانتخاب بیمار
تاثیر توصیه نیز78درسال جمله مطالعه بهبودياز

ان پزشکان معالج را بر انتخاب بیمارستان توسط بیمار
به بخش برابر نسبت 3حدودا بخش خصوصی را

این نتیجه با اهمیت . ]5[دولتی عنوان نموده است
ذکر شده براي توصیه پزشکان بخش خصوصی در 

2011در سال 2م شده توسط لوکسپژوهش انجا

1 Ringel
2 Lux
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همخوانی داشته و نشاندهنده تاثیر شدید این عامل 
ثر بر انتخاب بیماران بوده استبر سایر عوامل مو

اما دادگر در مطالعه خود در بیمارستانهاي . ]10[
دولتی و خصوصی شهر تبریز با اشاره به اینکه پزشکان 

در سرشناس و مطرح از اعضاي هیات علمی بوده و 
مراکز آموزشی و درمانی فعالیت می کنند، عنوان 
نمود که بیمار با انتخاب پزشک ناگزیر به قبول توصیه 
پزشک در  انتخاب بیمارستان می گردد. بنابراین در 
پژوهش مذکور توصیه پزشک معالج عامل مهمی در 
جذب بیمار به بیمارستانهاي بخش دولتی محسوب 

. ]6[می گردد
توجه کادر پرستاري بیمارستانها و عملکرد تاثیر قابل 

ایشان بر جذب بیماران بخصوص در بخش خصوصی
نشان دهنده نگرش مثبت موجود نیزدر این مطالعه

به خدمات ارائه شده توسط پرستاران در این بخش 
که از دالیل آن می در مقایسه با بخش دولتی است 

توان به حجم کاري کمتر بخش خصوصی در مقایسه 
ا بخش دولتی و در نتیجه دقت و توجه بیشتر ب

د با بیماران اشاره نمود؛ پرستاران در برخور
که در بیمارستانهاي دولتی به دلیل موضوعی

عدم وجود ودیتهاي نیروي انسانی، فشار کاري،محد
فرصت کافی جهت پاسخگویی به تمام نیازهاي بیمار و 

وارد از حتی فقدان انگیزه هاي مالی الزم در بسیاري م
نتایج نقاط ضعف  این بیمارستانها محسوب می شود.

مطالعه ورمقانی نیز گویاي رضایت بیشتر بیماران از 
عملکرد پرستاران بخش خصوصی در مقایسه با بخش 

مطالعات یعقوبی و همکاران وي در . ]8[دولتی بود
نیز نشان داد که در بخش خصوصی کادر 89سال 

عامل در انتخاب پزشکی و پرستاري مهمترین 
با توجه به . ]7[بیمارستان از سوي بیماران بوده اند

نکات مورد اشاره، ارزیابی مطلوب بیماران بخش 
خصوصی از کیفیت برقراري ارتباط با بیمار در این 
بیمارستانها نیز از نتایج مطالعه حاضر می باشد که 

از جمله مطالعه دادگر در سال مطالعات مشابه 
. ]6[یید کننده نتیجه مذکور بوده اندنیز تا1388

بهاعتمادنشاندهندهاز سوي دیگر نتایج این مطالعه 
کادر پزشکی در انتخاب بیمارستانهاي دولتی براي 

میتوان ماران بستري در این بخش بوده است. بی
نمودن تمام وقت در شهر اردبیلاذعان داشت که 

پزشکان توانمند هیات علمی و محدود نمودن 
خدمات ایشان در درمانگاهها و کلینیکهاي ویژه 
دانشگاه بخصوص در مراکز آموزشی و درمانی با 

هاي مناسب خدمات تخصصی و فوق توجه به تعرفه
جذب بیمار از عوامل تخصصی قابل ارائه به بیماران

بخصوص مراکز آموزشی و به بیمارستانهاي دولتی
محسوب می گردد.درمانی

ارزیابی نه پژوهشبحث در این از دیگر نکات قابل
از کیفیت خدمات مطالعه د چندان مثبت گروه مور

دو بخش خصوصی و دولتی بیمارستانی در هر
بخصوص در بخش دولتی است. این امر بیانگر 

خواستها وایده آلهاي مردم و تغییر افزایش انتظارات،
مفهوم کیفیت از دیدگاه بیماران مراجعه کننده به 

ا و لزوم توجه ویژه مسئوالن بیمارستانها به بیمارستانه
نیز 88این موضوع می باشد. مطالعه دادگر در سال 

بیانگر رضایت بیشتر بیماران بخش خصوصی از کیفیت 
در مطالعه ]6[خدمات در مقایسه با بخش دولتی بود

نیز دسترسی 2004و همکاران وي در سال 1تیلور
بیمارستانی آسان به بیمارستان و کیفیت خدمات

موثرترین عوامل بر انتخاب بیمارستان توسط بیماران 
همچنین طوالنی بودن نوبت . ]11[عنوان شده اند

دهی به بیماران خصوصا در اعمال جراحی در بخش 
دولتی از دالیل حائز اهمیت در مراجعه بیماران به 
بخش خصوصی می باشد. به نظر می رسد شرایط 

حت تاثیر میزان اشغال نوبت دهی در بخش دولتی ت
تخت باال در بیمارستانهاي بخش دولتی، بستري 
بیماران داراي شرایط حادتر و با طول اقامت بیشتر 
بخصوص در بخشهاي ویژه، نورولوژي، مغز و اعصاب 

در این زمینه نیز مطالعه اي که و ... قرار گرفته است.

1 Taylor
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با عنوان عوامل موثر بر ترجیح 1توسط بالدوین
در 2005در انتخاب یک بیمارستان در سال بیماران

انگلستان انجام شد مواردي چون کوتاهی زمان انتظار
و مشخص بودن تاریخ درمان از عوامل مهم در 
انتخاب بیماران مطرح و بر رعایت حقوق بیماران و 

. ]12[احترام به شخصیت آنان تاکید شده است
و ورمقانی نیزهزینه هاي پایین بخش دولتی

بیمارستانها را موجب شلوغی اینزبودن آنها مجه
بیماران پذیرشدرلیست انتظار و تاخیردوایجا

. ]8[عنوان نموده است
یکی دیگر از جذابیتهاي بخش خصوصی در جلب 

این جهت بستري در مورد مطالعه بیماران 
بیمار فراهم بودن امکان مالقات آزادانه ها،بیمارستان

خش در مقایسه با بخش دولتی در بیمارستانهاي این ب
است. این امر به دلیل محدودیتهاي موجود در 
زمانهاي مالقات در بیمارستانهاي بخش دولتی با توجه 
به تعداد بیشتر بیماران در مقایسه با بخش خصوصی

.می باشدنکته اي قابل تامل
نتایج حاصله نشاندهنده تاثیر قوي از سوي دیگر

بخصوص نتخاب بیمارستانابرتوصیه بستگان بیمار
که خود می تواند می باشددر بخش دولتی 

نشاندهنده رضایت عمومی بیشتر مردم از مراجعه به 
تر،الیل مختلف مانند هزینه پایینبخش دولتی به  د

پزشکی کادر پزشکی مجرب و مورد قبول و تجهیزات 
و ]10[2011مطالعه لوکس در سالباشد.پیشرفته

نیز بر تاثیر توصیه هاي 1389یعقوبی در سال
داردخانواده و دوستان در انتخاب بیمارستان تاکید 

]7[.
الزم به ذکر است که در این پژوهش تاثیر تجهیزات 

در بیماران بخش پزشکی بر انتخاب بیماران، بخصوص 
حائز دولتی در مقایسه با بیماران بخش خصوصی

شده که به نظر می رسدارزیابیاهمیت بیشتري
دلیل این امر تالش فراوان مسئوالن دانشگاه در 

1 Baldwin

سالهاي اخیر در اولویت دهی، خرید و تامین تجهیزات 
پزشکی پیشرفته و مورد نیاز در بیمارستانهاي دولتی 

ر و حتی تامین تجهیزاتی فراتر از تجهیزات موجود د
اسکن سی تیبیمارستانهاي بخش خصوصی مانند 

براي مراکز دیجیتالرادیولوژي، ام آرآي و یرالپاس
نکته قابل توجه در درمانی دانشگاه می باشد.

در 88درسال از جمله تحقیق دادگر تحقیقات مشابه 
یکسان بودن تاثیر تجهیزات پزشکی بر ،]6[شهر تبریز

انتخاب بیماران بستري در بخش خصوصی و دولتی به 
دلیل سرمایه گذاریهاي رقابتی بخش خصوصی  و 

اد جذابیت و جذب بیماران به دولتی جهت ایج
نشاندهنده شرایط رقابتی بیمارستانهاي مربوطه و

. شدمطلوبتر ارائه خدمات درشهرهاي بزرگ می با
در شهر اردبیلتفاوت نتایج حاصله در این خصوص

به دلیل محدود بودن امکان انتخاب بیماران و احتماال
ونبود با توجه به تعداد بسیار کم مراکز خصوصی 

.  ار رقابتی در این خصوص می باشدباز
امکانات رفاهی فضاي فیزیکی اتاق بیماران و اهمیت

انتخاب بیمارستانهاي بخش درهمراهان بیمار 
شرایط نشاندهندهنیز خصوصی توسط بیماران 

مطلوبتر بخش خصوصی در مقایسه با محدودیتهاي 
توسعه زیر ساختهاي پیش بینی و بخش دولتی و لزوم

جذب جهتاین زمینه در بخش دولتیالزم در 
بیماران است.

نتیجه گیري 
مهمترین عامل جذب بیماران به بیمارستانهاي بخش 

هاي بیمارستان و در بخش دولتی پایین بودن هزینه
نقش به خصوصی توصیه پزشک معالج بوده است.

سزاي این دو عامل منجر به کم رنگ شدن تاثیر 
.این مطالعه شده استسایر عوامل مورد بررسی در 

توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد یکی از با
راههاي افزایش استقبال مردم از بیمارستان هاي 

پایین جذابیت اقتصادي ناشی از صرف نظر از دولتی
،در این بخشبودن تعرفه و هزینه هاي خدمات
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در این بیمارستان ها ارائه شده ارتقاء کیفیت خدمات 
فرایندهاي ییر شیوه مدیریت آنها، ارتقاءاز طریق تغ

کلینیکی و پاراکلینیکی موجود، رعایت دقیق 
منشورحقوق بیمار، برقراري ارتباطات نزدیکتر با 

بیمار وهمراه وي توسط تیم درمانی، اجراي اصول 
امکانات حاکمیت بالینی، بهسازي فضاي فیزیکی و 

می باشد.و.....رفاهی 
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