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بیمارستان های آموزشی علوم پزشکی قزوینVIPترجیحات بیماران در استفاده از بخش بررسی 

وچارچوباینازپیرویبهموظفسالمتهاینظامتمامی،بهداشتجهانیسازمانعملکردیچارچوبطبق
.باشندمیهستند،حدواسطاهدافواصلیاهدافهماناکهعملکردیاهدافبهبخشیدنتحقق

رعایتانهابیمارستاکثردربایستمیسالمتمراقبتهایوخدماتارایهدرهاشاخصازیکسریراستاهمیندر
پزشکییرغنیازهایبهپاسخگویی،(منابعاتالفازجلوگیری)،کاراییخدماتکیفیتارتقایجملهاز.گردد

.بردنامتوانمیراسالمتازبرخورداریدرعدالتوبیماران

کیفیانی،افتبیمارستهایتختکمبود:چونمشکالتیباسالمتنظام،فعلیدروضعیتکهحالیستدراین
بهزمراکمناسبپاسخگوییعدموایبیمهنظامازمندیبهرهوکارایی،عدممنابعاتالف،سالمتخدمات
.بردمیسربهبیماران

پذیرییماربوسالمندی،جمعیتنرخافزایشنتیجهدربیمارستانیهایهزینهصعودیروندکناردرامراین
منابعیازبرداریبهرهوایجادضرورت،درمانیوتشخیصیهایفناوریزمینهدرمتعددهایپیشرفت،جامعه

یادولتییرغهایبخشپتانسیلاز،دولتیبخشهایقابلیتبرصرفاتکایجایبهکهکندمیگوشزدرا
هزینهصعودیروندکناردرر.گیردبهرهخصوصینیمه



المت سیاستگذاران نظام سالمت الزم است از توقعات بیماران و انتظارات آنها در رابطه با خدمات و مراقبت های س
شتر بیماران مطلع گردیده تا متناسب با آن ، نیازها و خواسته های بیماران را مرتفع سازند چون جلب رضایت هر چه بی

ه شمار و ارتقا پاسخگویی نظام سالمت در برابر خواسته های آنان از جمله اهداف اصلی در تمامی نظام های سالمت ب
.می آید

ته و منابع با توجه به مشکالت وضعیت اقتصادی بعد از طرح تحول ، فشارهای مالی روی بخش دولتی افزایش یاف
.محدود ونیازهای نا محدود در این عرصه  وجود دارد

ت در منابع بیماران از یک سو و محدودینیازهای غیر بالینی و ترجیحات سازماندهی خدمات بیمارستانی منطبق با
ایی را مورد تاکید دولتی و کاهش نقدینگی مراکز بیمارستانی از سوی دیگر ، لزوم بهره برداری بیمارستانها از فرصت ه

صوصی قرار میدهد که ضمن حفظ مدیریت سازمان در چارچوب بخش دولتی، به درآمدزایی و استفاده از منابع بخش خ
.به گونه ای موثرتر کمک کند

و کیفیت تر به ابعاد کمک به کسب درآمد در بیمارستان های دولتی ،می تواند با جلب منابع مالی کافی به پرداختن بیش
.کمک کندپاسخگویی
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له  جمع بندی و نتیجه گیری بیان مسئ

5

باشندچارهفکربههابیمارستانمسوولینومدیرانکهاستشدهباعثموارداینهمه.

ومالی،مشکالتسالمتتحولطرحازبعدباالخصهایچالشومسایلاینمهمترینازیکی
.استشدهیدهاندیشمختلفیتدابیرآنرفعبرایکهباشدمیهابیمارستانمالیمنابعجدیکمبود

استخدمتارایهزماندرافرادایبیمهپوششنوعبه،توجهمنظوراینبهرسیدنراههایازیکی.

هایبیمهمثالعنوانبه)دولتیغیرمنابعسمتبهآموزشیبیمارستانهایمنابعتامیندادنسوق
.گیردصورت(خصوصیوتکمیلی

چندهایپوششباافرادآنطیکهاستاستحقاقیطرح،استشدهاندیشیدهکهتدابیریجملهاز
روشاینباتسالمنظامناکارایینتیجهدرومنابعازنابجااستفادهازوشدهشناساییایبیمهگانه

.آمدخواهدعملبهممانعت
هایتختبهبیمارستانیهایتختظرفیتاز%10موثراختصاصبهاستحقاقیطرحشدناجراییی

.میکندکمکVIPبخش

مروری بر منابع
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یافته ها سال محققین

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

برانبیمارستیکانتخابدربیمارانترجیحاتبرموثرعواملعنوانتحت1389درسالایمطالعهدریعقوبی
سنودیدهبآنازحاکیمطالعه،نتایجاصفهانمنتخبهایبیمارستانخدماتبازاریابیآمیختهعواملاساس

نمرهکمترینو(پیراپزشکوپزشک)کارکنان،عاملبیمارستانانتخابدربیماراننظرازنمرهباالترینکه
تخابانعواملمهمترینازخدمات،قیمتدولتیبیمارستانهایدر.استبوده(بیمارستانفضای)مکان

انتخابدراملعمهمترین(پیراپزشکوپزشک)کارکنانخصوصیبیمارستانهایدرولیکنبودبیماستان
.استبودهبیمارانطرفازبیمارستان.بودند

2010
و همکارانیعقوبی

ویزیتخدماتتدریافبرایفیروزگربیمارستانبهکنندگانمراجعهترجیحاتتعیینعنوانتحتراایمطالعه
(%37.1)داشتاراهمیتبیشترینپزشکبامشورتکهاستآنازحاکینتایج.کردندگیرینمونه،سرپایی

10.2)اهمیتکمترینداراینوبتتعیینشیوه،(21.6%)بودپرونده،تشکیلاهمیتنظرازویژگیدومینو
.بود)%

2012
جمشیدی و 
همکاران

مطالعهنایاصلیهدفکهدادندانجامبیمارستانکیفیتبرایبیمارانترجیحاتعنوانتحتراایمطالعه
توصیفیمطالعهیککهاستLogitمدلازاستفادهبابیمارانمنظرازخدماتهایویژگیبندیاولویت
دادنشانکهگرفتقراراستفادهموردتهرانخمینیامامبیمارستاندروشداستفادهپرسشنامهاز.استمقطعی
کیفیت،تانبیمارسبازدیدنهاییهدفدیگرعبارتبهاستکیفیتویژگیمهمترینبیمارستانیمعاینات
هاینههزییابمانندمنتظرترطوالنیدارندتمایلبیمارانازبسیاریکهحالیدر،استمعاینهوخدمات
.کنندپرداختخدماتبهتریندریافتبرایراباالیی

2013 جویانی وهمکاران
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مروری بر مطالعات و متون گذشته  

یافته ها سال محققین

مارستانبیدردرمانیبهداشتیخدماتبهمربوطهایویژگیبرایبیمارانترجیحاتعنوانتحتایمطالعه
باطاتارتپزشک،ارتباطانتظار،زمانشاملمطالعهموردصفات.دادندانجاماتیوپیشمالآمهارا،ناحیههای

یکازیل،تحلوتجزیهانجامبرای.بودتشخیصیامکاناتومراقبتتداومدارو،بودندسترسدرپرستاری،
امکاناتازیزیادتعدادتشخیصی،هایویژگیترتیب،بهشدبیماراناستفادهپروبیتبرایتصادفیمدل

بودنسدستردرخوب،پرستاریارتباطاتمراقبت،تداوم،داروییاقالمکاملبودندسترسدرتشخیصی،
.کردندبیانترجیحاتعنوانبهمشاوره،برایکمتریزمانمدتوپزشکخوبارتباطجزئی،مواد

2015
و مایکل

همکاران

خابانتبرموثرعواملارزیابیمطالعهاین.دادندانجاماریترهدرسالمتدهندگانارایهانتخابعنوانتحتایمطالعه
هایتمراقبارائهبرایسیاستپیامدهایبررسیوعاملهرتاثیربررسیوبهداشتیخدماتدهندگانارائهازبیماران

بیماری،دتشکاربر،هایهزینهفاصله،درک،کیفیتآموزش،کهدادنشانماهاییافته..استاریترهدرآیندهدربهداشتی
.ستادارمعنیآمارینظرازبهداشتیهایمراقبتدهندهارائهیکانتخابدراقامتمحلواقتصادی-اجتماعیوضعیت
نزدیکیو(٪19)ارزان،(٪25)شدهدرکبیماریشدت،(٪31.5)شدهدرککیفیتبهتوجهباکهداشتنداظهارآنهااکثریت

.کردندانتخابرابهداشتیخدماتدهندهارائهخدمات،(14٪)

2007 هابتوم و رویز

دادهانجام"بشیرالبیمارستاندربیماررضایتبرآنتاثیروبهداشتیخدماتکیفیت"عنوانتحتراایمطالعه
:یعنیخدمات،کیفیتابعادپنجازاستفادهباشدهاصالح"SERVQUAL"مبنایبرمطالعهاین،.است

خدماتفیتکیکهدهدمینشاننتایج.دادتوسعهرااطمینان،وپاسخگوییاطمینان،قابلیتملموس،همدلی،
آندنبالبهوداشتاطمینانقابلیتراتأثیربیشترین.داردوجودبیمارانکلیرضایتبرشدهدرکدرمانی
.استدادهارائهراهاتوصیهازایمجموعهمطالعهاین.بوداطمینانوهمدلی

2017 الدمن
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انجام مطالعه حاضردرمورد ضرورت جمع بندی 

:مطالعات مشابه موجود صرفا در زمینه های زیر انجام شده بود 

در زمینه رضایت سنجی بیماران نسبت به کیفیت و ارائه خدمات بهداشتی 1.

عوامل موثر بر انتخاب بیمارستان های خصوصی یا دولتی توسط بیماران2.

.و یا بخش خصوصی در بیمارستان های دولتی تا به حال مطالعه ای انجام نشده بودVIPدر مورد موضوع 3.

العه از روش های جمع آوری اطالعات و پرسشنامه های ساده و تكراری استفاده شده بود در صورتیكه در مط4.

.یمحاضر ما یک گام فراتر رفته و به طراحی پرسشنامه پرداخته و از روش تحلیل توامان استفده کرده ا

9



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب

10

اهداف پژوهش

:هدف کلی 

گاه علوم پزشكی تعیین ترجیحات بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته به دانش
لیل بر استفاده از خدمات بخش خصوصی  با استفاده از روش تحمبنی قزوین
توامان



پژوهشاهداف 

11

:اهداف فرعی

خصوصی خش اهمیت نسبی هر یک از مولفه های مرتبط با ترجیحات بیماران مبنی بر استفاده از خدمات بتعیین -1

بیمارستان

فاده از خدمات اهمیت نسبی هر یک از سطوح مرتبط با مولفه های مختلف ترجیحات بیماران مبنی بر استتعیین -2

بخش خصوصی بیمارستان

ش خصوصی بخمیزان اثر نهایی سطوح هر یک از مولفه ها در ترجیحات بیماران مبنی براستفاده از خدمات تعیین -3

بیمارستان

ی بر استفاده از ارتباط میان متغیرهای دموگرافیک، اقتصادی و اجتماعی بیماران با ترجیحات بیماران مبنتعیین -4

بیمارستانخصوصی بخش خدمات 

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش ها عمروری بر مناب
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اهداف پژوهش

:اهداف کاربردی

ترجیحات نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به سیاستگذاران نظام سالمت اطالعاتی در خصوص
ا آن، سالمت ارائه نماید تا متناسب بمراقبت های بیماران و انتظارات آنها در رابطه با خدمات و 

ماران و ارتقای به عبارتی جلب رضایت هر چه بیشتر بی. نیازها و خواسته های بیماران را مرتفع سازند
نظام هایپاسخگویی نظام سالمت در برابر خواسته های آنان از جمله اهداف اصلی در تمامی 

.  سالمت به شمار می آید که می بایست همواره مورد توجه ویژه قرار گیرد
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فرضیات یا سواالت پژوهشی

1
3

شد؟باچه مولفه هایی بر ترجیحات بیماران در استفاده از خدمات بخش خصوصی بیمارستانی تاثیرگذار می1.

.سطوح ترجیحی هر یک از مولفه ها متفاوت است 2.

ثیر گذار تغییر در سطوح هر یک ازمولفه های احتمال ترجیح بیماران در استفاده از بخش خصوصی بیمارستان تا3.

.باشدمی 

ترجیحی بیماران برای استفاده از بخش خصوصی بیمارستان کدام استسناریو .   4

.باط وجود داردمتغیرهای دموگرافیک بیماران و ترجیحات آنها نسبت به انتخاب بخش خصوصی بیمارستان ارتبین .   5



مواد و روش کار 
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ک تكنیتاز پژوهش حاضر یک مطالعه پیمایشی با نتایج کاربردی است که با استتفاده 
.شدانجام 1398و1399، به صورت مقطعی طی سال های توامانتحلیل  نوع مطالعه

لتوم پزشتكی بیماران بستری در تمامی بخش های بستری بیمارستانهای آموزشی  وابسته به دانشتگاه ع

(والیت و شهید رجایی)قزوین 

جامعه پژوهش 
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لیل در بررسی متون و پژوهش های انجام شده،با تکنیک تح

توامان و انتخاب گسسته مشاهده شد،که برای تعیین 

نمونه در نظر گرفته 50به ازای هر زیر گروه تعداد نمونه 

.شود

درنظرمجموعهزیرعنوانبهمطالعهمهممتغیرهایبنابراین

ششپو،درآمدسطحتحصیالت،جنس،:شاملکهشوندمیگرفته

اسبهمحزیرشرحبهنمونهحجممبنابراینبهزندگیمحلوبیمه

.شدخواهد

نفر در نظر گرفته  50به ازای هرمتغیر

5*50=250+100خواهد شد 

تعداد کل 

:نمونه ها 

350
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آنروانسنجیهایویژگیوهادادهگردآوریابزار

16

دارایدهاستفاموردپرسشنامه.شداستفادهپرسشنامهابزارازهادادهآوریجمعبرایحاضرپژوهشدر

:بوداصلیبخشدو

بخش اول 
یت تأهل،در خصوص اطالعات فردی و ویژگی های دموگرافیک مخاطبان از قبیل سن، جنسیت، وضعتیسواالشامل•

.پوشش بیمه ،سطح تحصیالت بود

بخش دوم
مطالعه دربردارنده سناریو های استخراجی بود که به صورت تصادفی دو به دو کنار هم قرار داده  شد و افراد مورد•

.در هر ردیف می بایست سناریوی مطلوب خود را انتخاب می کردند
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مراحل طراحی بخش دوم 
پرسشنامه

وثر نیاز به مولفه ها و سطوح م

در ساخت سناریوها برای

هطراحی بخش دوم پرسشنام

یفی استفاده از نتایج مطالعه ک

مولفه و سطوح 7)تیم تحقیق

(مربوط به آن ها

ا سناریوی فرضی ب648تخمین 

3مولفه سه سطحی و 4ترکیب 

مولفه دو سطحی به روش 

«طرح عاملی"

648کاهش تعداد سناریوها از 

رم با استفاده از نسناریو 18به 

و از طریق طرح  SPSSافزار 

عاملی کسری به روش 

ارتوگونال

سناریو فرضی 18قرار دادن 

ترجیحات دو به دو در کنار هم

به صورت تصادفی 

جفت سناریو در 9تدوین 

قالب بخش دوم پرسشنامه



با هر شناسایی و انتخاب مولفه های ترجیحات بیماران  و سطوح مرتبط

مولفه در پانل کارشناسی و با اجماع نظرات خبرگان 

استفاده از روش ارتوگونال در طراحی سناریوها

پس از تدویننفر از بیماران مورد مطالعه، 30انجام پیش آزمون بر روی 

پرسشنامه

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

18

های ویژگی 

روانسنجی 

ابزار گردآوری

هاداده 

1

2

3
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روش جمع آوری داده ها

مراجعه به 
ا بیمارستان ها ب

در نظر داشتن 
معرفی نامه

آموزش دو نفر از
داوطلبان جهت 
چگونگی ارایه 
پرسشنامه به 

بیماران 

توزیع 
پرسشنامه در
میان بیماران 

بستری

جمع آوری 
پرسشنامه 

های تکمیل 
شده

1 2 3 4
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.شدانجام  (Conjoint Analysis)این پژوهش با تکنیک تحلیل توامان  

یک روش پژوهشی جامع و مجموعه ای از تکنیک های کمی است که با تحلیل توامان
طلوبیت برآورد مرویکردی متفاوت نسبت به روش های سنتی و از طریق تخمین های آماری به 

مت آن محصول یا خدشانس انتخاب محصول یا خدمت و میزان ( صفات)هر یک از مولفه های 
می پردازد 

دو با این روش در حال حاضر به طور گسترده ای در بسیاری از زمینه ها بکار گرفته می شو
.موفقیت در بین سیاست گذاران و اقتصاددانان سالمت استفاده شده است
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ل

دمات ترجیحات بیماران بستری در استفاده از خمولفه های شناسایی 
بخش خصوصی بیمارستان

مرتبط با هر یک از مولفه هاسطوحتعیین 

طرح آزمایشات و پیش آزمون

جمع آوری داده ها

تحلیل داده ها

1

2

3

4

5

بررسی متون-مرحله اول

فرایند اجماع با روش پانل خبرگان _مرحله دوم 

ودلفی کالسیک



آنالیز آماری 
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باو13ورژنSTATAافزارنرمواردآوریجمعازپسهادادهحاضر؛پژوهشدر

.شدندتحلیلوتجزیهالجستیکرگرسیونمدلازاستفاده

حالتیدومتغیریککهبودخصوصیبخشخدماتانتخابوابستهمتغیرمدلایندر

ایمتغیرهونیزآنهاازهریکوسطوحها،مولفهمستقلمتغیرهای.شودمیمحسوب

یماریب،نوعتحصیالتسطحوهمچنینتاهلوضعیتجنسیت،سن،شاملدموگرافیک

هایینواستخراجمطالعهاولفازانجامازپسکهباشندمیبیمهوپوششدرآمد،سطح

.شدند
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:نده در مطالعهو نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای دموگرافیک افراد شرکت کنیافته ها 

درصد فراوانیفراوانیمتغیر جنسیت

13638.8مرد

21461.2زن

هجدول فراوانی و درصد فراوانی مربوط به متغیر جنسیت در افراد مورد مطالع

درصد فراوانیفراوانیوضعیت تاهل

8122.9مجرد

26977.1متاهل

جدول فراوانی و درصد فراوانی مربوط به بیماران حسب وضعیت تاهل
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:نده در مطالعهو نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای دموگرافیک افراد شرکت کنیافته ها 

درصد فراوانیفراوانیمتغیر تحصیالت

8023زیردیپلم

14742دیپلم

10129لیسانس

175فوق لیسانس

51دکترا

جدول فراوانی و درصد فراوانی بیماران بر حسب سطح تحصیالت

درصد فراوانیفراوانیمیزان درآمد ماهیانه

6619میلیون یا کمتر2

15444میلیون3-2

7321میلیون4-3

5716باالتر

جدول فراوانی و درصد فراوانی بیماران بر حسب میزان درآمد آنها
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:نده در مطالعهو نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای دموگرافیک افراد شرکت کنیافته ها 

درصد فراوانیفراوانینوع پوشش بیمه

11232سالمت

15745تامین اجتماعی

216کمیته امداد

6017نیروهای مسلح

بیمهپوشش نوع حسببر بیماران جدول فراوانی و درصد فراوانی

درصد فراوانیفراوانیپوشش بیمه تکمیلی

23868دارد

11232ندارد

جدول فراوانی و درصد فراوانی بیماران بر حسب داشتن پوشش بیمه تکمیلی
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:نده در مطالعهو نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای دموگرافیک افراد شرکت کنیافته ها 

درصد فراوانیفراوانیمحل سکونت

18753.4شهری

16346.6روستایی

فراوانی و درصد فراوانی بیماران بر حسب محل سکونت شهری یا روستایی
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سطح معناداری (درصدفراوانی)فراوانی مشخصات بیماران

0/1 (61/2 )214
زن جنسیت             

(38/8 )136
مرد

0/5 (22/9 )81
مجرد وضعیت تاهل

(77/1 )269
متاهل

0/05 (23 )80
زیر دیپلم میزان تحصیالت

(42 )147
دیپلم

(29 )101
لیسانس

(6 )22
باالتر

0/00 (19 )66
میلیون2کمتر از  میزان درآمد

(44 )154
میلیون3-2

(21 )73
میلیون4-3

(16 )57
باالتر

0/1 (32 )112
بیمه خدمات درمانی نوع بیمه درمانی

(45 )157
بیمه تامین اجتماعی

(6 )21
بیمه کمیته امداد

بیمه سالمت

(17 )60 بیمه نیروهای مسلح

0/00 (68 )238
دارد پوشش بیمه تکمیلی

(32 )112
ندارد

0/5 (53/4 )187
شهری محل سکونت

(46/6 )163
روستایی

دموگرافیک بیماران و ارتباط آن با ترجیحاتمشخصات جدول
بیماران نسبت به استفاده از خدمات خصوصی
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P-Value Z خطای 
استاندارد

OR ضرایب مدل هسطوح هر مولف مولفه ها

0/03 0/18 0/11 1/2 0/66 یک هفته تا یک
ماه

00/0زمان انتظار 6/4 0/26 2/7 0/82 هکمتر از یک هفت

00/0 4/2 0/18 1/61 0/68 ه داشتن نسبت ب
نداشتن

پوشش بیمه 
تكمیلی

00/0 3/39 0/14 1/52 0/42 ه داشتن نسبت ب
نداشتن

استمرار خدمت

00/0 5/3 0/16 1/37 0/18 2-1/5
تیدولبرابرتعرفه 

تعرفه های 
خدمات

درمانی و 
مراقبتی

00/0 8/7 0/23 1/44 0/21 ه تعرفبرابر 1/5
دولتی

00/0 1/08 0/11 1/32 0/13 مطلوب هتلینگخدمات 

0/001 7/8 0/07 1/06 0/003 متوسط -تعامل پزشک
بیمار

0/01 0/22 0/02 1/09 0/04 مناسب

0/5 0/48 0/11 1/01 0/033 متوسط -تعامل پرستار
بیمار

0/9 1/06 0/12 1/004 0/002 مناسب

حات اهمیت نسبی هر یک از سطوح مرتبط با مولفه های ترجیتخمین 
بیماران
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P-Value Z خطای 
استاندارد

درصد 
انتخاب

اثر نهایی هسطوح هر مولف مولفه ها

0/00 7/4 0/021 49 0/49 یک هفته تا یک
ماه

4/1زمان انتظار 0/022 67 0/67 هکمتر از یک هفت

00/0 2/16 0/021 62 0/62 ه عدم پوشش بیم
تکمیلی به دارا

بودن آن

پوشش بیمه 
تكمیلی

00/0 3/12 0/022 42 0/42 عدم استمرار 
ر خدمت به استمرا

خدمت

استمرار خدمت

0/001

3/6 0/022 14 0/14 2-1/5
تیدولبرابرتعرفه 

تعرفه های خدمات

درمانی و مراقبتی
7/8 0/021 28 0/28 ه تعرفبرابر 1/5

دولتی

00/0 1/7 0/021 36 0/36 بضعیف به مطلو هتلینگخدمات 

0/05 3/6 0/021 0/1 0/001 طضعیف به متوس -تعامل پزشک
بیمار

0/69 0/022 2 0/02 بمتوسط به مطلو

0/2 2/1 0/021 0/04 0/004 طمتوسضعیف به  -تعامل پرستار
بیمار

2/4 0/022 0/09 0/009 بمتوسط به مطلو

ر اثر نهایی سطوح هر یک از مولفه ها بر ترجیحات بیماران مبنی ب
استفاده از خدمات بخش خصوصی
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:  اهمیت نسبی مولفه های موثر بر ترجیحات بیماران : بحث 

نشان داد که ( 2015)مطالعه برهانه 
تجهیازات کامال "از نظر بیمااران 

بیشااترین اهمیاات را در "درمااانی
و انتخاب بیمارستان داشاته اسات

پس از آن مهمترین عوامل موثر در
اران به انتخاب بیمارستان در نزد بیم

ه دسترسی کامال با"ترتیب عوامل 
تعاماال خااوب پرسااتار بااا "، "دارو
، تعامال"تداوم مراقبات "، "بیمار

مناسب پزشک باا بیماار و در آخار
(.32)مولفه زمان انتظار  بوده اند 

، مااواردی نااون (2005)در مطالعااه بالاادوین
ودن کوتاهی زمان انتظار و همچنین مشخص ب

تاریخ دقیق انجام مداخالت درمانی و جراحای
زمان از ننان اهمیتی برخوردار بود که کمترین

وان انتظار برای دریافت خدمات درمانی به عنا
مهمترین عامل  در رعایات حقاوب بیمااران و 

ست احترام به شخصیت آنان برشمرده شده ا
ر نیاز که این نتایج با یافته های مطالعه حاضا

(.100)همخوانی دارد 

، در بررسی (2017)کلیج و همکاران 
ن با مطالعه حاضر باه ایامشابه خود 

ن زماان نتایج دست یافتند که کمتری
بیمار، انتظار، تعامل مناسب پزشک با

یت تیم درماانی مشاارکتی و مسا ول
توجه پذیر و پاسخگو در برابر بیمار و

ت پزشک به نظرات بیمار و در نهایا
ا دریافت بهترین خدمات درماانی با

ن مولفه بیشترین کیفیت جزو مهمتری
های تاثیر گذار در انتخااب خادمات 

دند سالمت از سوی بیماران بشمار آم
(101.)

:آمدبدست نتایج زیر در ارتباط با اهمیت نسبی هر یک از مولفه های ترجیحات بیماران، 
کاهش زمان انتظار1.
دارا بودن پوشش بیمه تکمیلی 2.
استمرار خدمت3.
کمترین تعرفه درمانی4.
خدمات هتلینگ5.
تعامل مناسب پزشک با بیمار6.
تعامل مناسب پرستار با بیمار7.
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ح در انتخاب اهمیت نسبی سطوح مولفه های موثر بر ترجیحات بیماران  و اثر نهایی هر یک از آن ها بر احتمال ترجی: بحث 
خدمات بخش خصوصی توسط بیماران مورد مطالعه

کاهش زمان انتظار به کمتر از یک

افزایش ( درصد67)برابر2/5: هفته 

ترجیح خدمات بخش خصوصی

برابر 1/5: دارا بودن بیمه تکمیلی 

افزایش ترجیح بخش (درصد62)

خصوصی

برابر 1/5: وجود استمرار مراقبت 

افزایش ترجیح بخش ( درصد42)

خصوصی

برابر تعرفه 1/5تعرفه درمانی 

درصد افزایش ترجیح 28:دولتی

بیماران

درصد 36: خدمات هتلینگ مطلوب

اب افزایش ترجیحات بیماران در انتخ

خدمات بخش خصوصی

ضمن تایید نتیجه مطالعه ما نشان می دهد که کاهش زمان ،  (2015)و همكاران برهانه 
ک و همچنین وجود تداوم مراقبت و سطح خوب تعامل پزشانتظار از سه به یک ساعت ر ی 

(.32)بیمار و پرستار با بیمار شانس انتخاب را در نزد بیماران افزایش می داد 

ن یافته ها حاکی از آن بود که کمتریمشابه مطالعه ما که ، نیز (2016)مولباخر و همكاران 
احتمال انتخاب بود، روز 3-6سطح زمان انتظار از میان سه سطح بررسی شده، مربوط به 

(. 112)خدمات درمانی را از سوی آنان افزایش می داد 

مراقبت پرستاری در سطح مناسب نسبت به سطح ، (1390)در مطالعه علیزاده و همكاران 
.  درصد این تمایل را تحت تاثیر قرار می دهد46درصد و تعامل مناسب پزشک 69متوسط، 

صورت در ارتباط با تمیزی بخش ها و سرویس های بهداشتی شانس انتخاب بیمارستان در
از سویی اثر نهایی زمان . درصد افزایش می یابد25رعایت نکات بهداشتی و نظافت بخش، 

(.79)انتظار در این مطالعه از نظر آماری قابل توجه نبوده است 

العهاین مطبر اساس نتایج 
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:  اثرات متقابل ترجیحات بیماران و ویژگی های دموگرافیک بیماران:  بحث 

معنادارباطارتخصوصیبخشخدماتازاستفادهباتکمیلیبیمهپوششودرآمدسطحکهاستدادهنشانمشابهمطالعاتنتایج

قراربیشترمزایایابتکمیلیبیمهپوششتحتتوانندمیترراحتافرادباشدبیشتراافراددرامدچقدرهرکهمعنابدین.استداشته

.گردندمندبهرهخصوصیبخشخدماتازمتعاقباوگیرند

گرفتت در مطالعه برهانه که تحت عنوان ترجیحات بیماران برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی در بیمارستان های آمهارا انجتام

، در مطالعته ای تحتت (2020)گووسنز (. 32)ترجیحات بیماران با دو متغیر دموگرافیک جنسیت و نوع شغل افراد ارتباط داشته است 

ن و ستطح عنوان ارزیابی ترجیحات بیماران برای درمان اچ آی وی در جمعیت روستایی کلمبیا نیز این نتایج حاصل آمد که میتان ست

(.101)تحصیالت افراد با ترجیحات آنان و از سوی دیگر امید به زندگی آنها ارتباط وجود داشته است 

در این مطالعه

در سایر مطالعات
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نیازهایبهتنسبافرادشناختودرمانومعالجهنحوهبهنسبتبیمارانحساسیتوآگاهیافزایشبهتوجهبا

اساسیولتحوکندایجادتغییراتیخودخدماتارائهنظامدربیمارستانیهرتاکندمیایجابخویشمتعدد

دولتیهایبیمارستاندردرمانیهایتعرفهبودنپایینعلتبه.نمایدایجادآندرصحیحالگوهایبامطابق

درخودیماریبپیگیریبهمایلبیمارانازبسیاریپایه،ایبیمههایپوششانواعپذیرشوآنهابودنمجهزو

زمانایجادویدولتهایبیمارستانحدازبیششلوغیسببمسئلهاینکهباشندمیهابیمارستانقبیلاین

استهشدهابیمارستانایندردرمانیخدماتازمندیبهرهودریافتجهتپذیرشتاخیروانتظارطوالنی

برایالزمتزیرساخایجادداردضرورتآنچهبنابراین.استداشتهبهمراهرامتعددیهاینارضایتینهایتاًکه

رکتیمشاشرایطنمودنفراهمعیندربتوانکهباشدمیایگونهبهخصوصیبخشخدماتازمندیبهره

قالبدرخصوصیبخشوجود.نمودجلوگیریبیمارانبهمالیهایآسیبازخصوصیودولتیبخشمیان

زیادیدودحتاهستندتکمیلیبیمهپوششدارایکهبیمارانیازگروهیجذبهدفبادولتیهایبیمارستان

دهدپوششدولتیهایبیمارستاندرراهاضعفاینتواندمی

گیری کلی نتیجه 



درفقطبعضاکهخودنیازموردتخصصیخدماتدریافتبرایهستندتکمیلیبیمهپوششدارایکهبیمارانیاینکهبهتوجهبا1.

راخدماتاینخدمتارایهشرایطمناسبترینوانتظارزمانکمترینباهمراهوهستندموجودخصوصیبخشهایبیمارستان

تعرفهباالزماتتجهیزوتخصصیخدماتاینکردناضافهبهاقدامدولتیهایبیمارستانکهشودمیپیشنهادکنندمیدریافت

خدماتارایهرصهعدربتوانندهموباشندپاسخگوتکمیلیپوششدارایبیمارانتقاضایبهنسبتهمبتوانندمناسبدرمانی

.بپردازندرقابتبهدرمانیوبهداشتی

رانبیماآساندسترسیاستشدهخدماتکیفیتدررقابتموجبخدماتارائهعرصهدرامروزهکهدیگریمواردازیکی2.

زهحومسئولینومدیرانکهاستآسانوسادههایروشازیکیکهاستدرمانیخدماتپرسنلومدیرانازانتقادجهت

وارائهدموردربیماراننظراتودیدگاهاساسبربیمارستانقوتنقاطوهاضعفها،کاستیازتوانندمیدرمانوبهداشت

.گردندمطلعدرمانیخدماتسرویسدریافت

جلویدمات،خکیفیارتقایضمنتواندمیآن،برمبتنیبهبودراهکارهایبستنبکاروبیمارانانتقاداتوهاایدهتحلیل3.

وخدماتایدورهطوربتاگرددتعریفبیمارستاندرسیستمیشودمیپیشنهادبنابراین.بگیردرابیمارستاناضافیهایهزینه

جاریندهایفرایاصالحبرایحاصلنتایجازوکندرصدشدهارائهخدماتکیفیتحیثازرابیمارانبهشدهارائههایمراقبت

گیرندبهرهگروهیمیانتعامالتبهبودوبیمارستاندر
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صوصی توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد می گردد به منظور ترغیب بیماران جهت استفاده از خدمات بخش خبا . 4

برنامه های دولتی، حتی االمكان در فراهم نمودن شرایط مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت به گونه ایبیمارستان 

ن کاهش ریزی شود تا شرایط هتلینگ بهتر فراهم گردیده، زمان انتظار بیماران در دریافت خدمات به حداقل ممك

گرددیابد و استمرار خدمات نیز برای بیماران تامین 

مه ای به از حیث اهمیتی که مسئله هزینه های درمانی برای بیماران دارد در صورتی که سیاست های بیهمچنین . 5

مینان خاطر گونه ای تنظیم گردد که بیشترین پوشش بیمه ای برای افراد جامعه فراهم گردد افراد می توانند با اط

.بیشتری به دریافت خدمات و مراقبت های سالمت از بخش های خصوصی بپردازند

ه می تواند نزدیک کردن تعرفه های بخش خصوصی به بخش دولتی نیز از دیگر مولفه های مهمی است کهمچنین . 6

ها، به تقویت در دستور کار سیاستگذاران حوزه سالمت قرار گیرد تا با جذب تعداد بیشتری از بیماران به این بخش

.درآمدزایی بیمارستان ها نیز کمک نماید
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مله مهم ترین نهایت با توجه به اینکه اولویتگذاری، کیفیت مناسب، مقرون به صرفه بودن و عدالت برای همه، از جدر .7
نهاد ارزش های اصلی مورد قبول مردم و دولتها از جمله ملت و دولت کشور ایران در رابطه با نظام سالمت است، پیش

در 1994ستاره پرداخته شود که در سال 5می شود برای دستیابی به این اهداف در کشور به تربیت پزشکان 
:خصوصیت مهم می باشد5ستاره دارای 5پزشک (. رفرنس)مطرح شدWONKAوWHOمجمع

ارائه دهنده خدمات سالمت

تصمیم گیرنده

برقرار کننده ارتباط

راهبر جامعه

مدیر

نج ستاره برای در این بین، دانشکده های پزشکی نقش مهمی ایفا می کنند به این صورت که با مشارکت در تربیت پزشکان پ
.آینده ظرفیت و قدرت خود را جهت فعالیت و پویایی سیستم سالمت بکار می گیرند
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شکالتمپرسشنامهخاصنوعسبببهکهبیمارستانبستریهایبخشدرهاپرسشنامهآوریجمعوتوزیع1.

کردمیایجاداطالعاتآوریجمعفراینددررامضاعفی

تبعهبوخصوصیخدماتبودندارادلیلبهرجاییشهیدووالیتبیمارستاندوبهفقطپژوهشبودنمحدود2.

هانمونهتعدادبودنمحدودآن

تامینبیمارستانکردنواردصورتدرنگرفتقراربررسیمورداجتماعیتامینبیمارستانمطالعهایندر3.

.شدمیحاصلتریمتنوعهاییافتهمطالعهبهاجتماعی



اینکهوتانبیمارسدرخصوصیبخشنقشپیرامونسالمتنظاممسئولینوبیمارستانیمدیراندیدگاهبررسی

نمودترپررنگبیمارانبهسالمتهایمراقبتوخدماتارائهدررابخشایننقشتواندمیچگونه

بیمارستانزاییدرآمددرخصوصیبخشتاثیرارزیابی

سالمتدرعدالتهایشاخصدرخصوصیبخشخدماتازاستفادهتاثیرارزیابی

تعیین الزامات و زیر ساخت های الزم جهت تقویت نقش بخش خصوصی در نظام سالمت کشور
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کدبهدانشگاهاخالقکمیتهازشدهطراحیپژوهشاجرایبرایاخالقکداخذ1.

IR.QUMS.REC.1398.020اختصاصی

.کتبینامهمعرفیبااطالعاتآوریجمعجهتهابیمارستانبهمراجعه2.

نآهاییافتهازاستفادهچگونگیوپژوهشهدفمنظوربدین:آگاهانهموافقتاخذ3.

.شددادهتوضیحکنندگانشرکتبرایشفافطوربه

میقیقتحپروسهطولدرزمانهرافرادکهنكتهاینبیانباداوطلبانمشارکتجلب4.

.شوندخارجمطالعهازخوداختیاربهتوانند

.مطالعهموردافرادازشدهآوریجمعهایدادهمحرمانگیحفظ5.
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