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  .،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قاینات

  چکیده

ل متعددي در انتخاب بیمارستان توسط بیماران تاثیر می گذارد که این عوام :هدف و هزمین

عوامل می تواند از یک طرف کیفیت خدمات و از طرف دیگر عواملی چون هزینه هاي درمان، 

جیح مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر تر هدف این. فرهنگی باشدو  وضعیت اقتصادي ، اجتماعی

  .صوصی جهت درمان می باشدبیماران در انتخاب بیمارستانهاي خ

بیماران بستري در فر از ن 110با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی  :بررسیروش 

پرسشنامه طراحی شده توسط . انتخاب شد 1391بیمارستانهاي خصوصی استان یزد در سال

براي بدست آمد، ) =78r%(لفاي کرنباخآکه روایی آن از طریق سنجش محتوا و  محققان

 و T-Test ،ANOVAو آزمون هاي SPSSنرم افزار داده ها با استفاده از .تکمیل شد اناربیم

  .بررسی گردید 05/0سطح معنی دار 

از بین آمیزه عوامل شخصی، میل شخصی و از بین آمیزه عوامل کیفیت، ارتباط  :ها یافته 

آمد فرد و هزینه پزشک معالج با بیمار و حضور وي بر بالین و از بین آمیزه عوامل اقتصادي، در

هاي بیمارستان و از بین آمیزه عوامل بیرونی، دسترسی به پزشک معالج بعد از درمان باالترین 

  . ندشتاثر را بر انتخاب بیماران دا

نظرات، نیازها و انتظارات مصرف کنندگان براي ارتقا کمی و کیفی خدمات و  :نتیجه گیري

  .دبهبود فرآیندها بایستی مورد توجه قرار گیر

 بیمار، بیمارستان خصوصی، یزد :ها کلید واژه
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  مقدمه

ــزاي      ــرین اج ــه ت ــرین و پرهزین ــم ت ــا مه ــتان ه   بیمارس

آن ها بیش از دو سوم . سیستم هاي بهداشتی درمانی هستند

بطـور   دهنـد و  ص مـی هزینه هاي بهداشتی را به خود اختصا

چشمگیري روي کیفیت کلی مراقبت هاي بهداشـتی درمـانی   

   .)1( تأثیر می گذارند

بیمارستان ها در کشور مـا بـه دو دسـته خصوصـی و دولتـی      

تقسیم می شوند که در بیمارستان هاي خصوصی دولت فقط 

در بیمارسـتان هـاي دولتـی مشـکالت     . نقش نظـارتی را دارد 

عدیده اي مانند تراکم بیش از حد بیماران در بخش ها، صـف  

هاي طوالنی انتظار، فقدان و غیر قابل استفاده بـودن وسـایل   

درمانی و تشخیصی، تعداد اندك کادر درمانی نسبت به تعداد 

بـه   بیماران، روحیه نامطلوب کارکنان و تسهیالت نامناسب رو

زوال سبب کـاهش کیفیـت ارائـه خـدمات بـه بیمـاران مـی        

  . )2(شود

پزشـکان و کارکنـان درمـان بـا آنهـا      بیماران انتظار دارند که 

بـه   .ارتباط دو جانبه و مشارکت فعال در درمان داشته باشـند 

به خدمات پرستاري دسترسی آسـان داشـته باشـند و    عالوه،  

. همه امور مربوط به درمان آن ها سریع و صحیح انجام گیـرد 

داشـته باشـند و    با افراد آگاه ، قابل اعتماد و مـودب سـروکار  

  .)3(نحوه و محل ارائه خدمات مورد نظر را بدانند

از آنجا که رقابت در بین بیمارستان هـا جهـت جلـب بیشـتر     

بیمار و کاهش هزینه هاي درمانی و در نهایت افزایش درآمـد  

ــه تغییــرات اساســی در ســاختار و عملکــرد    بیشــتر منجــر ب

رزشـیابی  ااخیر شـده اسـت، لـذا     يبیمارستان ها در سال ها

مـی   ربیمـاران از جایگـاه ویـژه اي برخـوردا    دیدگاه و نظرات 

بنابراین شایسته نیست که بیمارستانها خدمات خـود را  . باشد

بدون توجه به نیازهـا و خواسـته هـاي مشـتریان و صـرفًا در      

بـا   در جهـان رقـابتی کنـونی   . جهت مصالح خود ارائه نماینـد 

ري اهمیـت فـوق   مسـئله مشـت   ،افزایش رویکرد مردم ساالري

العاده اي براي ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمـانی پیـدا   

ارائـه کننـدگان بایـد خـدمات     در چنین وضعیتی . کرده است

المتی تضــمین ایــن کـه مراقبــت هــاي ســ  خـود را درجهــت 

  .)4(تنظیم کنند است، منصفانه، عادالنه و پاسخگو

کند کـه   بیان می 1به نقل از اکورافور در مطالعه خود یعقوبی

امروزه بیشتر از گذشته بیماران در انتخاب بیمارستان دخیـل  

                                                             
١

  l- Okorafor                                                                         

  هستند و نسبت به انتخاب بیمارسـتان خـود تصـمیم گیـري    

تحقیقـات مختلفـی کـه توسـط بسـیاري از       .)5(می نماینـد  

محققین انجام شـده، نشـان مـی دهـد متغیرهـایی همچـون       

درآمد خـانوادگی و قیمـت خـدمات، مسـافت بـراي دریافـت       

ت و کیفیـت خـدمات تعیـین کننـده هـاي مهمــی در      خـدما 

  .)6(انتخاب ارائه کننده هاي مراقبت سالمت هستند

بـر   2007و همکارانش  در تحقیقی که در سـال   2گبر میشل

بیمار در کشور اریتره انجام دادند به ایـن نتیجـه    1657روي 

رسیدند که فاکتورهاي مهمـی همچـون تحصـیالت، کیفیـت     

دت بیماري، موقعیت اجتماعی و مکان مراقبت، دستمزدها، ش

اقامت بیمار از نظر آماري در انتخاب ارائه کننـدگان مراقبـت   

  ).7(سالمت مهم هستند

در کشور ایران بخش خصوصـی و دولتـی در کنـار هـم ارائـه      

ـ   ر عهـده دارنـد و بـا    خدمات مختلف بهداشتی و درمـانی را ب

سسـات  ؤدرصد از کـل م  8/18بخش خصوصی  توجه به اینکه

سوال اساسی این است  ،)8(ارائه دهنده خدمت را بر عهده دار

که عمده ترین علل انتخاب این مراکز جهـت درمـان توسـط     

بیماران چیست؟ این پژوهش با هدف بررسی عوامل مـوثر بـر   

انتخـــاب مراکـــز درمـــانی خصوصـــی توســـط بیمـــاران در 

 .، صورت گرفته استاستان یزدبیمارستانهاي خصوصی 

  بررسی روش

کـه بـه روش    بـود  مقطعـی - پژوهش یک مطالعه تحلیلی نای

به اجرا درآمده است و جامعه آمـاري آن را  1391مقطعی در سال 

شـاه ولـی،   (بیمارسـتان خصوصـی اسـتان     3بیماران بسـتري در  

نمونـه پـژوهش بـا احتسـاب     . تشکیل می دهند) مرتاض، گودرز

و بـا   1073و حجـم کـل جامعـه     و θ= 3.4ضرایب 

و خطاي   توجه به فرمول

بـا سـطح    و ) از بـرآورد پـارامتر  (نسـبی 

بــــا اســــتفاده از رابطــــه   )   %(95اطمینــــان 

برابـــــــــــــــــر   

و حجـم نمونـه نهـایی     با

انتخاب بیماران به صـورت   .یین گردیدتع N+0.1N=110ا برابر ب

صادفی از بین بیماران بستري در بخش هاي مختلف بیمارستان ت

هاي مذکور انجام گرفت و مواردي که خود بیمار بـه علـت سـن    

                                                             
2-Geber Michael 
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پایین یا حال عمومی نامناسب قادر به پاسخگویی نبود، همراهـان  

  . وي مورد پرسش قرار گرفتند

ابزار مورد استفاده جهت جمع آوري داده ها پرسشنامه دو 

ش اول آن شامل بخ .بودسوال می باشد،  34بخش که شامل 

ویژگی هاي دموگرافیک بیمـاران و بخـش    سوال مربوط به 9

گزینـه اي   5سـوال آن   23سوال است که  25دوم آن شامل 

می باشد که با اسـتفاده از مقیـاس انـدازه گیـري لیکـرت در      

آمیـزه عوامـل   : محور نمره داده مـی شـود؛ محـوراول    4قالب 

ک معالج ، دسترسی به پزشک معالج بعـد  توصیه پزش(بیرونی

از درمان یا عمل جراحی، وجـود پزشـکان مجـرب و ورزیـده،     

وجود لیست انتظار و تاخیر پذیرش در بیمارسـتانهاي دیگـر،   

قدمت و شهرت بیمارستان، نزدیک بودن بیمارستان به محـل  

ارتبـاط  ( آمیـزه عوامـل کیفیـت   : ، محـور دوم )سکونت بیمـار 

ار و حضور وي بـر بـالین بیمـار ، شـهرت     پزشک معالج با بیم

پزشـکان بیمارســتان، فعالیـت پزشــک معـالج بیمــار در ایــن    

بیمارســتان، وجــود کــادر پرســتاري مجــرب و کــارآزموده در 

بیمارستان، برخـورد بهتـر و مناسـب کـادر پرسـتاري و دادن      

ــب کارکنــان      ــورد مناس ــاري، برخ ــورد بیم ــات در م اطالع

در بیمارستان، وضـع بهداشـت    بیمارستان، وجود نظم و قانون

ــات   ــزات و امکان ــزي محــیط بیمارســتان، وجــود تجهی و تمی

آمیـزه عوامـل   : ، محـور سـوم  )پیشرفته تشخیصـی و درمـانی  

حضـــور دانشـــجویان پزشـــکی و پیراپزشـــکی در (شخصـــی

بیمارستان هاي دولتی، میل شخصی بیمـار، ترغیـب اقـوام و    

لـی بسـتري   آشنایان بیمار در انتخـاب بیمارسـتان، تجربـه قب   

بیمار در این بیمارستان، شاغل بودن خویشاوندان و آشـنایان  

نزدیک بیمار در بیمارستان، اعتقاد به باصرفه بودن بستري در 

  آمیزه عوامـل اقتصـادي   :و محور چهارم) بیمارستان خصوصی

 2سوال به صـورت   2و ) درآمد فرد و هزینه هاي بیمارستان(

ا تعیین میزان تـاثیر عوامـل   گزینه اي بلی یا خیر در ارتباط ب

فوق در انتخاب بیمارستانها براي بستري شدن طراحـی شـده   

در تـدوین پرسشـنامه از نظرخـواهی اسـاتید مربوطـه و      . بود

  . مطالعه پژوهشهاي مشابه استفاده شد

براي تعیین روایی پرسشـنامه از نظـرات اسـاتید مربوطـه     

الی اسـتفاده و پـس از جمـع آوري  نظـرات، مشـکالت احتمــ     

به منظـور بررسـی پایـایی پرسشـنامه نیـز از      . برطرف گردید

 r/.=78 ونباخ استفاده شد کـه ضـریب پایـایی   روش آلفاي کر

   .محاسبه گردید

اطالعـات حاصـله بـا     ،پـس از جمـع آوري پرسشـنامه هـا    

-Tو آزمـون هـاي آمـاري     SPSSاستفاده از نرم افزار آماري 

Test ،ANOVA تجزیـه و  مـورد   0.05سطح معنـی داري   و

  .تحلیل قرار گرفت

  ته هایاف

پرسشـنامه پخـش شـده بـین بیمـاران مـورد        110از بین 

عـدد آنهـا را جمـع آوري     105مطالعه، پژوهشگران توانستند 

ــد ــدول . کنن ــب   1ج ــر حس ــه ب ــاران مطالع ــاي بیم ، ویژگیه

از میــان بیمــاران . متغیرهــاي دموگرافیــک نشــان مــی دهــد

از . مرد بودنـد % 5/44 زن و%  5/55شرکت کننده در مطالعه 

 40– 59، بیشتر این بیماران در گروه سـنی   نظر توزیع سنی

بیمـاران داراي  قرار گرفتـه انـد و از نظـر تحصـیالت، بیشـتر      

 )لی تمـام کـرده انـد   یسـال تحصـ   7الی  5(مدرك زیر دیبلم 

   هستند

  جمعیت مطالعه برحسب متغیرهاي دموگرافیک: 1جدول 

  درصد    متغیر

  5/44  زن  جنس

  5/55  مرد  

      

  7/9  0 – 19  سن

  39– 20  7/29  

  59 – 40  5/34  

  < =60  1/26  

      وضعیت تاهل

  3/21  مجرد  

  7/78  متاهل  

      سالهاي تحصیلی تمام شده

  0  6/4  

  4 -1  5/18  

  7 -5  6/34  

  11-8  5/28  

  < =12  8/13  
  

. داشتند تومانهزار  300-  599بیماران درآمدي بین % 14

بیمه  ،داراي بیمه بودند که از بین بیمه ها اکثر بیماران

 نحوه مراجعه. بیشترین سهم را داشت %41خدمات درمانی با 

از طریق مطب بیشتر به بیمارستان هاي خصوصی بیماران 

 از بیماران % 5/78و . بود خصوصی و با نظر پزشک معالج خود

  .بودنددر بیمارستان بستري قبلی داراي سابقه 
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  مطالعه برحسب متغیرهاي مؤثر بر انتخاب جمعیت :2جدول 

  درصد    متغیر

      )تومان(درآمد

  >=  299  6/23  

  599 - 300  41  

  899 –600  4/19  

  < =900  16  

      نوع بیمه

  41  خدمات درمانی  

  6/32  تامین اجتماعی  

  6/5  نیروهاي مسلح  

  5/9  سایر بیمه ها  

  3/11  بیمه نشده  

      نحوه مراجعه

  8/58  مطب خصوصی  

  5/6  درمانگاه بیمارستان  

  23  نظر شخصی  

  2/1  نظام ارجاع  

  6/8  دوستان و آشنایان  

  9/2  سایر  

      سابقه بستري

  5/78  بله  

  5/21  خیر  

  

بـاالترین نمـره    ل تاثیرگذار بر انتخاب بیمارستانبین عوام

ــانگین    ــا می ــت ب ــل کیفی ــزه عوام ــوص آمی و  40/68در خص

میزه عوامـل اقتصـادي بـا میـانگین     کمترین نمره مربوط به آ

  .بوده است 40/41

بین عوامل مؤثر در انتخاب بیمارستان از نظـر بیمـاران بـر    

) 45/76(اساس آمیزه عوامل شخصی، میل شخصی بـاالترین  

و شاغل بودن اقوام و خویشاوندان در بیمارستان پایین تـرین  

  .میانگین را داشته است)  86/43(

آمیزه عوامـل بیرونـی، دسترسـی    بین گویه هاي مربوط به 

و  80/74به پزشک معالج بعد از درمـان و عمـل بـا میـانگین     

بـه ترتیـب     60/53نزدیکی بـه محـل سـکونت بـا میـانگین      

  .باالترین و پایین ترین نمره را کسب کردند

بین گویه هاي مربوط به آمیـزه کیفیـت بـاالترین نمـره     

ر بـر بـالین وي   مربوط به ارتباط پزشک معالج با بیمار و حضو

و کمترین نمره مربوط به وجود تجهیـزات   50/81با میانگین 

  .بود 00/59پیشرفته با میانگین 

بر اساس آمیزه عوامل اقتصادي، درآمد فرد و هزینه هاي 

بـاالترین و   12/51و  61/53بیمارستان به ترتیب با میـانگین  

  .را به خود اختصاص دادند پایین ترین نمره

اگر یکبار دیگر مریض شوید بـه ایـن    "ال در پاسخ به سو

در  افـراد بیـان کردنـد   % 2/87 "بیمارستان مراجعه می کنید؟

صوردت مریضی مجدد دوبـاره بـه ایـن بیمارسـتانها مراجعـه      

آیــا ایــن  "افــراد در پاســخ بـه ســوال  % 2/75. خواهنـد کــرد 

بیمارستان را بـه دوسـتان و آشـنایان خـود معرفـی خواهیـد       

این بیمارسـتان را   مرخص شدنکه بعد از  ند ذکر کرد "کرد؟

 .به دوستان وآشنایان خود معرفی خواهند کرد 

 درانتخـاب  موثر عوامل معیار انحراف و میانگین: 3جدول

  منتخب هاي بیمارستان

  میانگین و انحراف معیار  آمیزه عوامل مؤثر

  ( ) 

  4/414/26  آمیزه عوامل اقتصادي

  
  2/601/16  ه عوامل بیرونیآمیز

  4/477/19  آمیزه عوامل شخصی

آمیزه عوامل کیفیت 

  خدمات
4/681/23  

     

ــدول  ــاب     3ج ــؤثر در انتخ ــل م ــا عوام ــا ب ــه متغیره ، رابط

سـیت  جن رابطه بـین . منتخب را نشان می دهدبیمارستانهاي 

زنان نسـبت   چنانچه، ی باشدبا آمیزه عوامل کیفیت معنادار م

 .به مردان اهمیت بیشتري به آمیزه عوامل کیفیت داده بودند

بین سـن و آمیـزه عوامـل بیرونـی و آمیـزه عوامـل       رابطه 

با توجه به آزمون آنووا معنـی دار اسـت، بطـوري کـه     کیفیت 

 کـه بـه دنبـال آن    افراد مطالعه متوسط به باال می باشـد  سن

امـل بیرونـی و   عودر نتیجـه   تزیاد شده اسـ  سطح تحصیالت

 .کیفیت براي آنها مهمتر گردیده است 
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بر اساس آزمون تی تست، رابطه معناداري بین وضعیت 

تاهل و آمیزه عوامل بیرونی وجود داشت به گونه اي که افراد 

 .مجرد به طور معناداري به عوامل بیرونی اهمیت داده بودند

ت و آمیزه عوامل بر اساس آزمون آنووا، بین میزان تحصیال

بیرونی و همچنین بین میزان تحصیالت و آمیزه عوامل 

کیفیت در انتخاب بیمارستانهاي خصوصی رابطه معناداري 

وجود داشت بطوریکه هرچه سطح تحصیالت باال رفته بود 

نقش عوامل بیرونی و کیفیت در انتخاب بیمارستان پررنگ تر 

  . شده بود

آمیـزه عوامـل   (ن منتخـب فعالیت پزشک معـالج در بیمارسـتا  

براي بیمارانی که از طریق مطب خصوصـی مراجعـه   ) کیفیت

در بیمارستان منتخـب بـراي   انضباط کرده اند و وجود نظم و 

افرادي که با نظـر شخصـی مراجعـه کـرده انـد، علـت اصـلی        

  .انتخاب بیماران بوده است

افـرادي کـه سـابقه    آزمون تی تسـت نشـان داد کـه بـراي     

بستري قبلی داشتند مهمترین دلیل انتخاب، برخورد مناسـب  

آمیــزه (کــادر پرســتاري و دادن اطالعــات در مــورد بیمــاري 

  .بود) عوامل کیفیت

 موثر در انتخاب عوامل متغیر و بین رابطه.4جدول

  بیمارستانها

  مؤثر عوامل 

  متغیرها

عوامل 

  کیفیت

عوامل 

  بیرونی

عوامل 

  شخصی

عوامل 

  قتصاديا

  07/0  56/0  21/0  01/0    جنس

  34/1  5/0  002/0  001/0    سن

  53/0  87/0  003/0  16/0    وضعیت تاهل

  22/0  61/0  02/0  01/0   تحصیالت

  28/0  42/0  45/0  52/0   درآمد

  26/0  47/0  86/0  78/0   نوع بیمه

  26/0  18/0  65/0  001/0   نحوه مراجعه

  26/0  71/0  51/0  03/0   سابقه بستري

  نتیجه گیريو  بحث 

رویکرد مردم ساالري جهت موفقیت بیمارستان استفاده از 

برنامه  در واقع زیرساختآنها گیرندگان  ها در ارائه خدمات به

   .)9(می باشد ها و پروژه هاي خدماتی

ر در انتخاب بیمارستان هاي آمیزه تاثیرگذا 4پژوهش در این 

نتـایج   بـر اسـاس  . مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت خصوصی

یت را مهمترین عامـل در  عوامل کیف می توان ه شدهنشان داد

و از نظـر آن هـا عوامـل اقتصـادي      انتخاب بیماران بیان کـرد 

در  1میکـه  .مـی کـرد   گـی را در ایـن میـان بـازي    نقش کمرن

با هدف تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب  یپژوهشدر  2004سال

به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه دسترسـی       شدبیمارستان انجام 

 آسان و کیفیت مراقبت از نظر بیمـاران مهمتـرین عوامـل در   

در ارتباط با بیمـاران بـا تحصـیالت    . انتخاب بیمارستان بودند

سـت  دبـا ایـن مطالعـه    باالتر نیز این پژوهش به نتایج مشابه 

انجام شد  2جکسوندر مطالعه دیگري که توسط  .)10(ندیافت

از عوامـل مـوثر در جـذب مشـتریان،     یکی نشان داده شد که 

در ایــن  .)11(ارســتان بـوده اسـت  بلـی آنـان از بیم  رضـایت ق 

داراي ســابقه بســتري قبلــی در  مطالعــه نیــز اکثــر بیمــاران

این امر می توانـد بیـانگر رضـایت    . صی بودندبیمارستان خصو

  . آن ها از بیمارستان مورد بستري باشد

تعیـین  "در مطالعه اي تحت عنـوان   2007در سال  3لوید

ــه کننــدگان مراقبــت ســالمت در   کننــده هــاي انتخــاب ارائ

عامـل مسـافت و ارزش    2به این نتیجـه رسـید کـه     "نیجریه

ــویق ا   ــم در تش ــاي مه ــدمات فاکتوره ــولی خ ــراي  پ ــراد ب ف

امـا پـول اهمیـت     ستجوي خدمات مراقبت سالمت هستند،ج

کمتري به عنوان تعیین کننده انتخاب ارائـه کننـده مراقبـت    

آنان با انجام آنالیزهـاي کیفـی بیشـتر بـه ایـن      . سالمت دارد

نتیجه رسیدند که ارزش پولی خدمات یک عامل مهـم اسـت،   

اقبتـی را  چرا که بسیاري از افـراد کـم درآمـد، روش خـود مر    

عـالوه بـر ایـن،    . نسبت به افراد پر درآمد انتخاب کرده بودنـد 

مطالعه آنان نشان داد که افراد مسن تر تمایل بیشتري بـراي  

یافتـه هـاي ایـن     .)12(رفتن به بیمارستانهاي خصوصی دارند

  .مطالعه نیز موید این مطلب می باشد

و همکـاران در رابطـه بـا     4در مطالعه اي که توسـط کـالتر  

عوامل مؤثر در ترجیح بیماران لندن صورت گرفـت ، کیفیـت   

مراقبت و دارا بـودن اسـتانداردهاي پـاکیزگی بـه ترتیـب بـه       

همچنـین  . عنوان باالترین اولویت ها مورد توجه قـرار گرفـت  

کالتر و همکاران به این نتیجـه رسـیدند کـه هـر قـدر زمـان       

انتظار کاهش می یابد، عوامل دیگـر از نظـر بیمـاران اهمیـت     

این عوامل شامل تسهیالت و امکانـات  . بیشتري پیدا می کند

معـروف   براي پارك کردن ماشین، امکانات جانبی بیمارستان،

بودن بیمارستان و انتخاب بیمارستان توسط افراد مشهور مـی  

گرچه عوامل فوق به نوعی در پژوهش حاضر نیـز مـورد   . باشد

                                                             
1 -Mike 
2 - Jackson 
3 - Lloyd 
4- Coulter       
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ــورد تاکیــد    ــا از نظــر بیمــاران زیــاد م ــوده اســت ام توجــه ب

  .)13(نبودند

با  صورت گرفته در پژوهشکده امین اصفهاندیگر مطالعه 

جهت درمان نشان  عنوان علت انتخاب بیمارستان خصوصی

داد که بین علل گرایش به بخش خصوصی درخواست توسط 

. درصد، مهمترین علت انتخاب بوده است 70پزشک معالج با 

درصد از بیماران عنوان نمودند در صورتیکه پزشک آنها  52

در بیمارستان دولتی مشغول بکار بود، آماده بودند در آن 

د ذکر کردند که بین درصد افرا 28بیمارستان بستري شوند و 

. دسته از بیمارستان خصوصی و دولتی تفاوتی قائل نیستند 2

توصیه توسط پزشک معالج در این مطالعه نیز با میانگین 

جزء مهمترین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب بیمارستان  45/73

  .)14(بود

با توجه به افزایش انتظارات مردم در سالهاي اخیر از نظام 

بیماران مانند گذشته به خدماتیکه در  هاي سالمت دیگر

هزینه  آنها. بیمارستان دریافت می کنند بی تفاوت نیستند

هاي زیادي پرداخت می کنند و هزینه فرصت این هزینه را 

بیماران . می دانند و خواهان دریافت خدمات بهتري هستند

رابطه ارائه کنندگان خدمات با آنها مشارکت  می خواهند که

بطوري که در روندهاي درمانی آنها از دیدگاه مدار باشد 

با توجه به افزایش آگاهی و حساسیت  .شود بیماران استفاده

بیماران نسبت به نحوه معالجه و درمان و شناخت افراد 

نسبت به نیازهاي متعدد خویش ایجاب می کند تا هر 

بیمارستانی در نظام ارائه خدمات خود تغییراتی ایجاد کند و 

  .سی مطابق با الگوهاي صحیح در آن ایجاد نمایدتحول اسا

از معیارهاي یک  بیمارستانهاشنهاد می شود مدیر پی

بیمارستان خوب و همچنین از انتظاراتی که بیمار از 

نقاط ضعف و قوت و . بیمارستان دارد بخوبی آگاه باشند

. ناسایی شوندبیمارستانها در جذب و بستري شدن بیماران ش

پیشنهاد می شود همه موارد  ران بیمارستانهادر آخر، به مدی

نظر بگیرند تا در صحنه رقابت بین بیمارستانهاي  مذکور را

مختلف فعالیت چشمگیري داشته باشند و از این همه منابع 

  .اختصاص یافته بصورت بهینه بهره برداري نمایند
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Abstract: 

Background: Several factors have affects on the hospital choice 
by patients. One of these factors can be the quality of services 

and other factors such as the treatment expenditures, economic 

situation, cultural and social status, etc. This study aims to find the 

relevant factors affecting the choice of private hospitals for treatment 
by patients. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in 

Yazd Province by the cooperation of 110 patients during 1392. The 
population was patients admitted in private hospitals of Yazd.  

Sampling was done randomly. Data collection were accomplished by 

the use of a researcher-made questionnaire and then face and content 
validity where confirmed and alpha =78%. For data analysis, SPSS 

software and T-Test, ANOVA (p<0.05) was used. 

Results: The findings revealed that among all the influential factors, 

the following aspects are the most important ones for patient 
selection. In the case of personal issues, personal interest was 

categorized as the most significant, in the case of quality factors, the 

relationship of physician with patients and the presence of him for 
treatment; among economic factors, the individual income and 

hospital expenditure; and among external factors, the physician 

access after treatment.  

Conclusion: It seems necessary that the opinions, needs, and 

expectations of the patients for the quantitative and qualitative 

services elevation and processes improvement should be considered.  

Keywords: Patient, Private hospital, Yazd 

 

 

 


