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مولفه های موثر برترجیح بیماران در انتخاب مراکز درمانی بر اساس عوامل

تاریخ پذیرش69/11/4 :

موسسات خدمات بهداشتی و درمانی به شمار می رود .هدف از پژوهش حاضر شناسایی مولفه های موثر بر ترجیح بیماران در انتخاب
مراکز درمانی بر اساس عوامل هفتگانه آمیخته بازاریابی در بیمارستان های ایران می باشد.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی با هدف کاربردی می باشد که به صورت مقطعی در سال  5931اجرا
گردید .جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه سلطانی و همکاران استفاده شد که اعتبار آن توسط افراد صاحب نظر تایید و پایایی
آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت( .)r=85%جامعه آماری محدود به بیماران بستری و ترخیصی در
بیمارستان های آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی ایران است که به صورت خوشه ای از پنج حوزه کشوری
شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز ایران و به صورت تصادفی از هر منطقه دو بیمارستان انتخاب شده است .تعداد نمونه آماری با
استفاده از فرمول حجم نمونه برای برآورد یک نسبت  044نفر تعیین شد .داده های به دست آمده با استفاده از آزمون کروسکال
والیس در نرم افزار  SPSS vol.19تجزیه و تحلیل گردید.
یافته های پژوهش :از بین ابعاد هفتگانه بازاریابی در انتخاب مراکز درمانی بیشترین مقدار شاخص مربوط به قیمت(با
میانگین  )04/2و کمترین مربوط به تبلیغات(با میانگین  )57/7می باشد .نوع بیمه در شاخص قیمت و توصیه پزشک معالج در
شاخص تبلیغات رتبه اول را کسب نمودند .یافته ها نشان داد بین مولفه های موثر بر ترجیح بیماران در انتخاب بیمارستان رابطه
مثبت معنی داری( )r=0.278, P=0.00وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری :نتایج نشان داد مهم ترین عامل جذب بیماران ،پایین بودن هزینه های بیمارستان می باشد؛ راه
افزایش استقبال مردم از بیمارستان ها پذیرش همه نوع بیمه می باشد تا سهم پرداختی بیمار کمتر شده و برخی از خدمات به بیماران
به صورت رایگان ارایه گردد.
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مقدمه
بررسی و شناسایی عوامل موثر در انتخاب
بیمارستان های دولتی یا خصوصی توسط بیماران غیر
اورژانسی یکی از اصلی ترین چالش های مدیران نظام
سالمت و مــدیران مـــراکز درمانی بیمارستانی و
برنامه ریزان مراقبت های بهداشتی جهت برنامه ریزی
و تصمیم گیری برای بهبود و اصالح خدمات
بیمارستانی می باشد(.)5
رسالت یک نظام بهداشتی تامین سالمتی افراد
جامعه می باشد ،تحقق این هدف با ارائه خدمات
مطلوب و با کنترل و ارزیابی خدمات بهداشتی امکان
پذیر خواهد بود(.)2
بیماران در انتخاب خدمات مراقبت سالمت نسبت
به گذشته حساسیت بیشتری از خود نشان می دهند.
خدمات پایین تر از حد انتظار همواره موجب می شود
که مشـتریان و بهره گیران از خدمات ،روز به روز اعتبار
و اعتماد کمتری نسبت به ارایه کنندگان خدمات پیدا
کنند .در نهایت عدم رضایت مشتریان و ارباب رجوع و
تبلیغات منفی آن ها موجب ضرر و زیان و گاه نابودی
سازمان مربوطه را فراهم می سازد(.)9
علی رغم پیشرفت های فناورانه گسترده در
بیمارستان ،این سازمان به نیروی انسانی بسیار وابسته
است .یکی دیگر از تفاوت های بیمارستان با سایر
سازمان ها ،خدماتی بودن و شرایط خاص مشتریان
است .شرایط روحی و روانی خاص بیماران ،وجود
کارکنان با انگیزه در بیمارستان را الزامی می کند(.)0
در سال های اخیر با تغییر در الگوی بیماری ها،
افزایش روز افزون هزینه های بیمارستانی ،تغییرات
سریع در فناوری و تجهیزات بیمارستانی و افزایش
انتظارات مردم ،مدیران و تصمیم گیرندگان نظام
سالمت با چالـــش های جدی و جـــدیدی مواجه
شده اند(.)1
مدیران ناگزیرند برای اداره بهتر سازمان های خود
در دنیای فعال و پر رقابت امروز و با توجه به کارهای
خدماتی با اصول بازاریابی خدماتی آشنا و از فنون
بازاریابی در ارائه خدمات و ارضای نیاز مشتریان خود
بهره گیرند( .)0تامین نیازها و برآوردن توقعات بیماران
یکی از مهم ترین وظایف موسسات خدمات بهداشتی و
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درمانی به شمار می رود( .)7جــذب بیــمار در
بیمارستان ها به خدماتی که با گذشت زمان مطلوبیت
آن ثابت می شود ،بستگی دارد و ایجاد آگاهی همگانی
منوط به میزان موفقیت بیمارستان در افزایش مشارکت
و آگاهی مصرف کنندگان بالقوه خود می باشد(.)8
انتخاب بیمارستان تحت تاثیر عوامل متعددی نظیر
خدمات ،مکان ،قیمت ،ترفیع و تشویق ،عوامل فیزیکی
شامل ساختمان ها ،یونیفرم و غیره ،مشارکت کارمندان
و روال کار یا فرآیند انجام کار می باشد(.)3
کیفیت خدمات ارائه شده در برخی بیمارستان های
کشور به خصوص در سطح بیمارستان های دولتی
پاسخگوی خواسته ها و انتظارات بیماران و همراهان
آن ها نبوده و علی رغم بارسنگین هزینه های
تشخیصی و درمانی و فناوری های پیشرفته مورد
استفاده در بیمارستان ها نارضایتی بیماران از خدمات
موجود غیر قابل انکار است .که این مسئله ضرورت
ایجاد رقابت با بخش خصوصی و جذب بیمار را ایجاب
می کند(.)54
یعقوبیان و همکاران( )5930به پژوهشی با عنوان
اثر آمیـــخته بازاریـــابی بر تـــمایل بیـــماران به
بیمارستان های دولتی و تامین اجتماعی در مازندران
پرداختند و به این نتایج دست یافتند که عامل کارکنان
در بخش سرپایی و خدمات و روند در بخش بستری
بیمارستان های دولتی بیشتر بر گرایش بیمار بستگی
داشت .با توجه به این که پرسنل ،تولیدات ،ارتقاء و
عوامل فرآیند به عنوان عناصر موثر در بازاریابی در
گرایش بیمار تعیین شده است ،به مدیران ارشد
بیمارستان ها و سیاست گذاران بهداشـــتی توصــیه
می شود که عناصر بازاریابی را در برنامه ریزی خود
برای ارتقای کیفیت خدمات ،رضایت بیمار و تداوم
رابطه بیمار-بیمارستان در نظر گیرند(.)55
سلطانی و همکاران( )5930در پژوهشی با عنوان
عوامل موثر بر انتخاب بیمارستان(مطالعه موردی در
بیمارستان میالد) به این نتیجه دست یافتند که در میان
ابعاد هفت گانه بازاریابی ،ابعاد خدمت و فرآیند انجام
کار به ترتیب به عنوان مهم ترین و کم اهمیت ترین
علل انتخاب بیمارستان شناخته شد .هم چنین
تخصصی بودن ،کیفیت مناسب خدمات ،نوع پوشش
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بیمه ،مهارت پزشکان ،خوشنام بودن بیمارستان،
تجهیزات پیشرفته و توصیه های پزشکان و سایر افراد
نقش برجسته ای را در انتخاب یک بیمارستان داشت
در نتیجه بیماران در موقعیت گوناگون انتخاب های
متفاوتی دارند اما داشتن مزیت های رقابــتی مــتعدد
می تواند موجب افزایش تکرار مراجعات بیماران به یک
مرکز درمانی گردد(.)52
یافته های پژوهش خضری و همکاران()5932
تحت عنوان بررسی میزان رضایت مندی بیماران
بستری از خدمات پرستاری در بخش های عمومی
بیمارستان های دانشگاهی شهر بوشهر ،نشان داد که
بیشتر بیماران از خدمات پرستاری ناراضی بودند و
میزان رضایت مندی کمتر از حد انتظار بود و با توجه
به اهمیت جایگاه پرستاران ،لــزوم تقویت بیشتر
مهارت های آموزشی ،ارتباطی و مراقبتی جهت افزایش
رضایت بیماران توصیه می شود(.)59
ورمقانی و همکاران( )5983به پژوهشی تحت
عنوان عوامل موثر بر انتخاب بیمارستان های خصوصی
و دولتی شهر تهران جهت درمان پرداختند و نتایج به
دست آمده مهم ترین عوامل مستعدکننده در انتخاب
بیمارستان های دولتی توسط بیماران به ترتیب وجود
پزشکان مجرب و ورزیده ،ارتباط پزشک معالج با بیمار
و حضور وی بر بالین ،شهرت پزشکان بیــمارســتان
می باشد .هم چنین از بین عوامل توانا کننده مهم ترین
دالیل بیماران برای انتخاب بیمارستان های دولتی به
ترتیب هزینه های بیمارستان و درآمد بیمار بوده
است(.)50
ادهم داود( )2459در پژوهشی تحت عنوان تعیین
عوامل انتخاب بیمارستان های خصوصی توسط بیماران
به این نتیجه دست یافت که با توجه به تعامل بین
جامعه و بیمارستان ها و هم چنین نیازهای ثابت
خدمات بهداشتی و درمانی ،برای مدیریت مناسب
بیمارستان ها با هدف جذب مشتریان ،نظرات ،نیازها،
تعداد خدمات و بهبود فرآیندها و انتظارات مصرف
کنندگان باید در هنگام بهبود کیفیت مورد توجه قرار
گیرد(.)51
راجاکومار و شاه( )2455در پژوهشی تحت عنوان
ترجیح مشتریان برای انتخاب بیمارستان خصوصی،
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مطالعه در مانیپور نشان داد که در دسترس بودن
پزشکان متخصص و جراحان و توجه به زیربنای
بیمارستان ها دلیل عمده برای انتخاب بیمارستان
است(.)50
پوشکار دوبی و کومار شارما( )2459در پژوهشی
تحت عنوان فاکتورهای موثر در انتخاب بیمارستان با
هدف شناسایی عوامل کلیدی بر تصمیم فرد در انتخاب
خدمات ارائه شده توسط بیمارستان در شهر بالسپور در
ایالت چاتیتس گار انجام گردید در مجموع هفده متغیر
شامل تبلیغات ،نزدیکی بیمارستان به خانه ،خدمات
فضای باز به صورت شبانه روزی ،فرآیند پاسخ دهی
سریع ،فرآیند پذیرش با کار کاغذ کمتر ،تجهیزات
مناسب ،ماشین آالت و تکنولوژی ،دکتر متخصص
برای درمان ،رویکرد پزشک به بیمار در پرسش نامه
منظور گردید .پس از جمع کردن همه هفده متغیر به
چهار عامل مختلف به ترتیب اهمیت آن ها مشخص
شد که مردم بیمارستان هایی را انتخاب می کنند که
نزدیک خانه هایشان هستند و آگهی و تبلیغات نقش
مهمی در روند تصمیم گیری آن ها دارد(.)57
لذا در این پژوهش سعی شده است عوامل موثر بر
ترجیح بیماران در انتخاب یک بیمارستان بررسی شود تا
گامی در جهت مرتفع ساختن مسائل و مشکالت
بیمارستان ها و پی بردن به خواسته ها و ترجیحات
مشتریان(دریافت کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی)
و بر آورده نمودن آن ها باشد .مدیران و برنامه ریزان
مراقبت های بهداشتی ،درمانی باید بتوانند منابع موجود
را با کاراترین و موثرترین وجه ممکن و در راستای
پذیرش تعداد بیماران منـــاسب به کــار برند به نظر
می رسد علت ترجیح بیماران در انتخاب بیمارستان در
مطالعه حاضر با هدف بررسی ترجیح بیماران در انتخاب
مراکز درمانی بر اساس عوامل آمیخته بازاریابی خدمات
امری مطلوب می باشد.
مواد و روش ها
پژوهش انجام شده از دسته مطالعات توصیفی،
تحلیلی با هدف کاربردی که به صورت مقطعی در سال
 5931اجرا گردید .افراد مورد مطالعه در این پژوهش
بیماران بستری و ترخیصی در کلیه بخش های
بیمارستان های منتخب می باشد .نمونه گیری به شیوه
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خوشه ای و تصادفی به طوری که کشور به پنج حوزه
شمال ،جنوب ،غرب ،شرق و مرکز تقسیم کرده و از هر
حوزه به صورت تصادفی دو بیمارستان انتخاب شد .با
استفاده از فرمول حجم نمونه برای برآورد یک نسبت
 044نفر در نظر گرفته شد که برای هر ناحیه کشوری
 84بیمار و برای هر بیمارستان  04بیمار به صورت
تصادفی محاسبه شد .مالحظات اخالقی انجام شده
شامل :اخذ کد اخالق پزشکی و معرفی نامه پژوهشی از
دانشگاه مربوطه برای کلیه بیمارستان های مورد
مطالعه ،تشریح موضوع پرسش نامه برای افراد شرکت
کننده در پژوهش و کسب رضایت آگاهانه و محرمانه
ماندن پرسش نامه بود .افرادی که از سطح هوشیاری
کامل برخوردار بوده و سن باالی  58سال و کمتر از 71
سال و تمایل به شرکت در مطالعه داشتند وارد مطالعه
شدند و معیار خروج از مطالعه سن زیر  58و باالی 71
سال و افرادی که به دلیل اتصاالت متعدد و یا بدحال
بودن قادر به پاسخگویی صحیح نبودند .برای گردآوری
داده ها ،از پرسش نامه سلطانی و همکاران( ،)5930که
اعتبار آن توسط افراد صاحب نظر مورد تایید و پایایی
آن با ضریب آلفای کرونباخ  81درصد محاسبه گردید
استفاده شد .این پرسش نامه از سه بخش تشکیل شده
است .بخش اول شامل هدف از پژوهش و کسب
رضایت آگاهانه از بیمار ،بخش دوم شامل  3سوال در
زمینه متغیرهای دموگرافیک بیماران و بخش سوم
شامل  28سوال مربوط به عوامل آمیخته بازاریابی
هفتگانه(قیمت ،محصول ،فرآیند ،امکانات و تجهیزات،
کارکنان ،تبلیغات و مکان) می باشد که بر اساس
مقیاس  1درجه ای لیکرت(خیلی کم= ،5کم=،2
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متوسط= ،9زیاد= 0و خیلی زیاد= )1تهیه شد و به
صورت حضوری توزیع گردید.
در پایان برای تحلـــیل استــباطی داده ها از
روش های آزمون کروسکال والیس استفاده شد .در این
راستا داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار
 SPSSنسخه  53تحلیل گردید .میزان خطای مورد
پذیرش در این مطالعه کمتر از  1درصد در نظر گرفته
شد.
یافته های پژوهش
از  044پرسش نامه توزیع شده 044 ،پرسش نامه
به طور کامل تکمیل و مورد تحلیل قرار گرفت(نرخ
پاسخگویی  544درصد) که  04درصد مشارکت
کنندگان زن و بقیه مرد بودند 03 .درصد شرکت
کنندگان در گروه سنی  94الی  04سال و بقیــه در
گروه های سنی دیگر قرار داشتند بیشتر پاسخگویان
دارای مدرک تحصیلی دیپلم( 20درصد) و کمترین در
مقطع تحصیلی ارشد( 9درصد) و باالتر بود .بیشتر
پاسخگویان از جمعیت شهری( 03درصد) و کمترین
جمعیت از گروه روستایی( 95درصد) بودند .بیشتر
پاسخگویان( 02درصد) دارای بیمه تامین اجتماعی و
بقیه دارای بیمه های دیگر بودند .نتیجه آزمون
کولموگروف-اسمیرنف نشان داد با توجه به این که
سطح معناداری متغیرها کوچک تر از  1صدم بوده ،لذا
توزیع داده ها غیر نرمال و باید از آزمون ناپارامتریک
استفاده کنیم .بنا بر این برای رتبه بندی متغیرها از
آزمون ناپارامتری کروسکال-والیس استفاده گردید که
نتایج این آزمون در جدول شماره  5آمده است.
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عنوان شاخص
قیمت

خدمات

فرآیند انجام کار

کارکنان

تبلیغات

موقعیت مراکز درمانی

نیاز بیماران در انتخاب بیمارستان در شاخص خدمات
با میانگین  243/1رتبه دوم و در نهایت تجربه شخصی
مربوط به شاخص تبلیغات با میانگین  02/5رتبه آخر را
کسب نمود.

همان طور که در جدول شماره  5مشاهده می گردد
انتخاب نوع بیمه در انتخاب بیمارستان بامیانگین
 271/1مربوط به شاخص قیمت در انتخاب مراکز
درمانی به عنوان رتبه اول و وجود تخصص های مورد

جدول شماره  .2میانگین امتیازات به دست آمده در هریک از عوامل هفتگانه بازاریابی
عنوان شاخص
قیمت
خدمات ارائه شده به بیمار(محصول)
بعد فرآیند در انتخاب مراکز درمانی
بعد امکانات و تجهیزات پزشکی(مدرک فیزیکی)
کارکنان مراکز درمانی(افراد)
تبلیغات در انتخاب مراکز درمانی
مکان در انتخاب مراکز درمانی

مقدار
0/51
-4/49
-4/40
4/51
4/79
-2/33
-5/31

Z

22

میانگین
04/2
91/9
91/5
90/0
93/3
57/7
29/3

رتبه
5
0
1
9
2
7
0

معنی داری

P=0.000
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امکانات و تجهیزات

تا چه حد موارد ذیل در انتخاب بیمارستان برایتان موثر بوده است؟
نوع بیمه
رایگان بودن خدمات
سهم پرداختی مناسب
وجود خدمات جدید
وجود تنوع امکانات
وجود تخصص های مورد نیاز بیماری
وجود خدمات مشاوره ای
کیفیت مناسب ارائه خدمات
انضباط در انجام خدمات
سرعت و دقت انجام خدمات
انجام انواع خدمات پاراکلینیکی
وجود تنوع تجهیزات و دستگاه ها
وجود تجهیزات پیشرفته
مهارت پزشکان
نحوه برخورد کارکنان بیمارستان
احترام به حقوق بیمار
بر اساس تجربه شخصی خود
مشورت با افراد مطلع
توصیه پزشک معالج شما
اطالع رسانی بیمارستان
توصیه دوستان و اقوام
مشورت با شاغالن در مراکز درمانی
قدمت بیمارستان
نزدیک بودن بیمارستان به محل زندگی شما
خوش نام بودن بیمارستان
نمای ظاهری بیمارستان و فضای خارجی آن
نمای ظاهری بخش ها و فضای درونی
وجود سیستم حمل و نقل

تعداد
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044

مقدار
1/97
4/87
4/85
1/97
4/93
2/70
-5/9
4/42
4/11
4/81
4/90
5/97
4/73
2/05
5/52
4/00
-9/52
-5/87
4/33
-2/92
-2/20
-2/92
-5/00
-4/07
-4/71
-5/01
-5/9
-5/1

Z

میانگین
271/1
502/0
504/8
271/1
514/0
243/1
547/9
504/3
510/0
505/8
508/3
571
504/0
245/2
508/0
515/1
02/5
39/1
501/9
82/2
80/2
82/5
33/9
529/0
525/0
33
547/3
542/7
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جدول شماره  .1میانگین امتیازات به دست آمده در هریک از متغیرهای عوامل هفتگانه بازاریابی
رتبه
5
2
9
5
9
2
1
0
2
5
9
5
2
5
2
9
0
2
5
0
9
1
1
5
2
0
9
0
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در جدول شماره  2رتبه بندی متغیرهای آمیخته
بازاریابی مشاهده می شود .همان طور که از جدول
استخراج می گردد بیشترین مقدار شاخص با میانگین
 04/2مربوط به شاخص قیمت در انتخاب مراکز
درمانی ،رتبه دومی مربوط به شاخص کارکنان مراکز
درمانی(افراد) با میانگین  ،93/3رتبه سومی مربوط به
شاخص امکانات و تجهیزات پزشکی با میانگین ،90/0
رتبه چهارم مربوط به بعد خدمات ارائه شده به بیمار

نام متغیرها
مولفه های موثر بر ترجیح بیماران
انتخاب مراکز درمانی

شاخص ها
ضریب همبستگی اسپیرمن
عدد معنی داری()SIG
( αمقدار خطا)

مطابق جدول شماره  9در سطح اطمینان  33درصد
با احتمال خطای( )4/45با توجه به این که سطح
معناداری کوچک تر از میزان خطاست دلیل کافی مبنی
بر رد نظریه محقق پیرامون رابطه بین مولفه موثر بر

مقدار
4/278
4/444
4/45

ترجیح بیماران در انتخاب مراکز درمـــانی به دست
نمی آید و بایستی اذعان نمود که بین مولفه های موثر
بر ترجیح بیماران در انتخاب بیمارستان رابطه مثبت
معنی داری(به میزان  )4/278وجود دارد.

جدول شماره  .4رابطه بین مولفه های موثر بر ترجیح بیماران در انتخاب بیمارستان
متغیر مستقل
مولفه های موثر

شاخص ها
شیب نمودار
ثابت
معناداری
ثابت β

ضرایب رابطه بیـــن مــــولفه های موثر بر
ترجیح بیمــــاران در انتخـــاب بیمارستان در جدول
شماره  0نشان داده شده اســـت .مالحـــظه می شود
رابطــــه رگرســــیونی معنادار بین ایـــن دو مــتغیر
مــوجود است و بیانــگر این مســـئله اســـت که
مولفه های مــوثر بر ترجـــیح بیماران در انتخاب
بیـــــمارستــــان اثرگــذار و دارای رابطه خطـــی
بـــــا ضـــــریــــب بـــتا بــــرابـــــر 4/300
می باشــــد.

متغیر وابسته
ترجیح بیماران
5/200
-5/017
4/444
4/300

بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان داد که عوامل موثر بر قیمت در ترجیح
بیماران در انتخاب مراکز درمانی ،نوع بیمه در انتخاب
بیمارستان ها با میانگین  0/497و رتبه  271/1اولویت
اول ،رایگان بودن خدمات اولویت دوم و سهم پرداختی
مناسب برای بیمار در رتــبه ســوم قرار گرفت که با
یافته هــای پژوهــش یعـــقوبی و همکاران()5934
هم خوانی دارد ،در هر دو پژوهش قیمت خدمات از
اولویت اسـاســی برخـــوردار می بـــاشــد که اگر
26
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جدول شماره  .3همبستگی بین عوامل هفتگانه بازاریابی بر ترجیح بیماران در انتخاب مراکز درمانی
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(محصول) با میانگین  ،91/9رتبه پنجم مربوط به بعد
فرآیند در انتخاب مراکز درمانی با میانگین  ،91/5رتبه
ششم مربوط به مکان در انتخاب مراکز درمانی با
میانگین  29/3و در نهایت هفتمین رتبه مربوط به
تبلیغات در انتخاب مراکز درمانی با میانگیــن 57/7
می باشد با توجه به مقدار آماره آزمــون کروسکال-
والیس که برابر با  20/55و مقدار  Pکمتر از 4/41
گردید ،اختالف معنی دار است.
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محدودیت های عوامل اقتصادی در بیمارستان های
دولتی برطرف گردد ،بیماران بستری در بیمارستان های
خصوصی ترجیح می دهند که بیمارستان های دولتی را
انتخاب نمایند .ولی از طرفی نتایج این پژوهش با نتایج
حاصل از پژوهش سلطانی و همکاران در()5932
مخالفت داشته است چون در تحقیق سلطانی نوع بیمه
در اولویت پنجم قرار گرفت ولی در تحقیق حاضر در
اولویت اول قرار گرفت شاید یکی از این علت ها
داشتن مزیت های رقابتی متعدد که می تواند موجب
افزایش تکرار مراجعات بیماران به یک مرکز درمانی
باشد(.)9،59
از بین عوامل تاثیرگذار بر خدمات در ترجیح
بیماران در انتخاب مراکز درمانی ،وجود خدمات جدید
در انتخاب بیمارستان ها اولویت اول را دارد و پس از
آن وجود تخصص های مورد نیاز بیماری در بیمارستان
و وجود تنوع امکانات به ترتیب در رتبه های دوم و
سوم قرار دارند که با نتایج مطالعات ورمقانی و همکاران
در سال  5983از نظر وجود تخصص های الزم در
بیمارســـتان ها مشـــابه می باشــد( .)50از طرفی با
پژوهش های یعقوبی و همکاران در سال  5934تحت
عنوان عوامل موثر بر ترجیح بیماران در انتخاب یک
بیمارستان بر اساس عوامل آمیخته بازاریابی خدمات در
بیمارستان های منتخب اصفهان هم خوانی ندارد چرا
که به بحث قیمت به عنوان مهم ترین عامل پرداخته
است .حال شاید به نظر برسد از جانب افرادی که از
لحاظ اقتصادی مشکل ندارند اولویت اصلی آن ها
استفاده از خدمات جدید با وجود پزشکان متخصص و
مجرب در بیمارستان ها می باشد(.)9
در خصوص شاخص فرآیند انجام کار در ترجیح
بیماران در انتخاب مراکز درمانی سرعت و دقت انجام
خدمات در بیمارستان ها اولویت اول و انضباط در انجام
خدمات در رتبه دوم قرار دارد که نتایج این تحقیق
مشابه تحقیق رنجبریان و غالمی کرین( )5981که
عامل سرعت عمل و دقت از عوامل اساسی می باشد و
مخالف پژوهش یعقوبی( ،)5983ورمقــــانی()5983
می باشد چون در بیمارستــان ها همـــه بیمـــاران
می خواهند تا با سالمت و دقت بیشتر مورد معاینه و
معالجه قرار بگیرند و از طرفی سرعت و دقت در اکثر
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اوقات با هم توام نیستند شاید این یکی از دالیل تاخر
این مورد در ترجیح بیماران در انتخاب بیمارستان
باشد(.)9،50،58
نتایج به دست آمده از بین سه سوال تاثیرگذار بر
امکانات و تجهیزات در ترجیح بیماران در انتخاب مراکز
درمانی وجود تنوع تجهیزات و دستگاه ها در انتخاب
بیمارستان ها اولویت اول و پس از آن وجود تجهیزات
پیشرفته و انجام انواع خدمات پاراکلینیکی در انتخاب
بیمارستان در رتبه های دوم و سوم قرار دارند .تحقیق
حاضر مشابه تحقیق پوشکار دوبی و کومار
شارما( )2459در پژوهشی تحت عنوان فاکتورهای موثر
در انتخاب بیمارستان می باشد که عامل تنوع تجهیزات
به عنوان عامل مهم در ترجیح بیماران در انتخاب
بیمارستان مورد توجه قرار گرفت( .)53از طرفی مشابه
تحقیق کاظمینی و همکاران( )5934با عنوان بررسی
میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش های
بستری بیمارستان ،سوانح سوختگی شهید صدوقی یزد
می باشد که اشاره به وجود تجهیزات پیشرفته در
ترجیح بیماران در انتخاب مراکز درمانی دارند .شاید
بتوان به این نکته اشاره کرد که هم زمان با پیشرفت
تکنولوژی و عصر ارتباطات انتظار بیماران بر این است
که در بیمارستان هایی بستری گردند که از تکنولوژی
فوق العاده ای برای درمان برخوردار باشند(.)53
در بعد کارکنان در ترجیح بیماران در انتخاب مراکز
درمانی مهارت پزشــکان بیمارســـتان در انتخــاب
بیمارستان ها اولویت اول و پس از آن نحوه برخورد
کارکنان بیمارستان و احترام به حقوق بیمار در انتخاب
بیمارستان در رتبه های دوم و سوم قرار دارند که
تحقیق حاضر مشابه تحقیق ادهم داود( )2459تحت
عنوان تعیین عوامل انتخاب بیمارستان های خصوصی
توسط بیماران می باشد( )57و از طرفی مغایرت با
تحقیق میشل سال  2447تحت عنوان انتخاب یک
مدل ارائه خدمات و مراقبت های بهداشتی بر روی
 5017بیمار در کشور اریتره دارد که عواملی مانند
آموزش ،کیفیت مراقبت های بهداشتی ،خدمات ،درآمد،
وضعیت اجتماعی و محل سکونت از عوامل مهم
محسوب می گردد(.)8
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در بعد تبلیغات ،توصیه پزشک معالج در انتخاب
بیمارستان ها اولویت اول و پس از آن مشورت با افراد
مطلع و توصیه دوستان و اقوام در انتخاب بیمارستان به
ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند .که این تحقیق
مشابه تحقیق لوکس و همکاران سال  2455تحت
عنوان تاثیر ایجاد مراکز تخصصی در انتخاب بیماران از
بیمارستان بخش زایمان زنان بوده است( )24و از طرفی
مغایـــر با تحـــقیق ورمقـــانی( ،)5983یعقوبی و
همکاران( )5983می باشد .با توجه به این که تبلیغات
در سطح بیمارستان ها فقط توسط پزشکان و پرستاران
انجام می گردد لذا شاید یکی از عوامل اختالف در نوع
تبلیغات باشد که در فرآیند نتیجه تحقیق اثرگذار
باشد(.)9،50
نتایج به دست آمده در خصوص شاخص مکان در
ترجیح بیماران در انتخاب مراکز درمانی ،نزدیک بودن
بیمارستان به محل زندگی در انتخاب بیمارستان ها
اولویت اول را کسب نمود و پس از آن خوش نام بودن
بیمارستان و نمای ظاهری بخش ها و فضای درونی در
انتخاب بیمارستان در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند
که تحقیق حاضر مشابه تحقیق توفیقی و همکاران
سال  5983در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر انتخاب
محل مناسب مـــرکز درمـــانی در مناطق عملیاتی
می باشد( )25و از طرفی مغایر تحقیق باقری و
همکاران در سال  5935در پژوهشی تحت عنوان
بررسی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به پزشکان
خانواده از نحوه برقراری مهارت های ارتباطی پزشکان
در مراکز بهداشتی درمانی روستایی می باشد .یکی
دیگر از دالیل این تفاوت احتماالً به دلیل پایین بودن
سطح تحصیالت در مراجعان مورد بررسی در مراکز
درمانی که در مناطق پایین روستایی قرار داشتند ،بوده
است(.)22
بر اساس نتایج پژوهش حاضر بین مولفه های موثر
با ترجیح بیماران در انتخاب مراکز درمانی بر اساس
آمیخته بازاریابی در بیمارستان های ایران ،رابطه مثبت
معنی داری وجود دارد .یافته های پژوهش حاضر با
یافته های پیشین ماریوم و همکاران( )2450از این
منظر که در نتایج آن ها نیز به مکان و فضای درمان
توجه شده و با نتایج پوشکار دوبی و ادهم داود()2459؛
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راجاکومار و شاه()2455؛ دوقایتر و همکاران()2449؛
لوکس و همکاران سال  2455از این منظر که در نتایج
آن ها نیز به فاکتورهای موثر در انتخاب بیمارستان
توجه شده هم راستا و هم خوان می باشد .در تبیین
این یافته ها و همسویی آنان می توان گفت؛ مطابق با
آن چه نتایج نشان داد؛ به نظر می رسد مدیران
بیمارســـتان ها می تواننــــد با در نظر گرفتن نتایج
پژوهش های جدید که در شبکه جهــانی منتــــشر
می شوند ،در جهت انتخاب های بهتر ،هم در زمینه
استفاده از تجهیزات و نیروهای ماهر و هم در مورد
انتخاب مکان و چگونگی احداث بنای بیمارستان و
زیباســـازی آن اطـــالعــــات مفــــیدی کـــسب
نمایند(.)58،53،22،29،20
یافته ها نشان داد از بین ابعاد هفتگانه بازاریابی در
انتخاب مراکز درمانی بیشترین مقدار شاخص مربوط به
شاخص قیمت می باشد ،و رتبه دومی مربوط به
شاخص کارکنان مراکز درمانی(افراد) ،رتبه سومی
مربوط به شاخص امکانات و تجهیزات پزشکی(مدرک
فیزیکی) ،رتبه چهارم مربوط به بعد خدمات ارائه شده
به بیمار(محصول) ،هم چنین رتبه پنجم مربوط به بعد
فرآیند و رتبه ششم مربوط به مکان در انتخاب مراکز
درمانی و در نهایت هفتمین رتبه مربوط به تبلیغات در
انتخاب مراکز درمانی می باشد .نتایج این تحقیق مشابه
تحقیق عامری و همکاران( )5932با عنوان علل انتخاب
بیمارستان های خصوصی استان یزد جهت درمان
توسط بیماران از لحاظ تاثیر عوامل شخصی ،میل
شخصی و از بین آمیزه عوامل کیفیت ،ارتباط پزشک
معالج با بیمار و حضور وی بر بالین و از بین آمیزه
عوامل اقتصادی ،درآمد فرد و هزینه های بیمارستان و
از بین آمیزه عوامل بیرونی ،دسترسی به پزشک معالج
بعد از درمان باالترین اثر را بر انــتخاب بیماران دارد،
می باشد(.)21
به نظر می رسد مهم ترین عامل جذب بیماران،
پایین بودن هزینه های بیمارســـتان(شاخص قیمت)
می باشد؛ کارکنان ،تجهیزات پزشکی و خدمات ارائه
شده به بیماران به ترتیب اولویت های بعد می باشند.
راه افزایش استقبال مردم از بیمارستان ها ارائه خدمات
بیمارستانی در کوتاه ترین زمان ممکن با هزینه مناسب
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ضعف داخلی و خارجی و دستیابی به استانداردهای
.تجهیزاتی و نیروی انسانی توصیه می گردد
سپاسگزاری
این مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته
 مصوب دانشگاه آزاد،مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
اســالمی واحد ســــاری بــــا کــــد اخــــالق
. مــــی بـــاشـــدIR.IAU.SARI.REC.5930928
پژوهشگران برخود الزم می دانند از همکاری و
مساعدت مسئولین و کارشناسان بیمارستان های
منتخب و بیماران شرکت کننده در مطالعه تقدیر و
.تشکر نمایند

 پذیرش همه نوع بیمه تا سهم پرداختی بیمار.می باشد
کمتر شده و یا حتی برخی از خدمات به بیماران به
صورت رایگان ارائه گردد لذا بیمارستان ها برای
برآوردن این نیازها باید اقدام به عقد قرارداد با کلیه
 بیمارستان ها برای رقابت با مراکز.بیمه ها بنمایند
درمانی دیگر نیازمند ارتقاء خدمات و امکانات خود به
 در حال حاضر بیماران.لحاظ کمی و کیفی می باشند
تمایل دارند با حداقل هزینه از حداکثر امکانات موجود
 به نحوی که این خدمات،با کیفیت باال بهره مند گردند
 به منظور حفظ و گســترش.در دسترس آنان باشد
 شناسایی و تحلیل نقاط قوت و،مزیت های رقابتی
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Abstract
Introduction: Meeting the increasing
demand and satisfaction of patients from
hospital services is considered as the most
important factor for the survival of health
care institutions. The aim of this study was
to identify the most effective components of
patients in selecting health centers based on
seven factors of marketing mix (7p) in
Iranian hospitals.

analyzed using Kruskal Wallis test in SPSS
version 19.
Findings: Among the seven dimensions of
marketing in the selection of health centers,
the highest index of prices (60.2) and the
lowest of advertising (17.7) is the most
significant. The type of insurance in the
price index and the recommendation of the
doctor in the index of advertising ranked
first. The findings indicated that there was a
significant positive correlation between the
factors affecting patients' preferences in
choosing a hospital (r=0.278, p=0.00).

Materials & methods: The present research
is a descriptive-analytical study with a
purpose which was implemented in a crosssectional study in 1395. To collect data,
Soltani et al.'s questionnaire was used
which was validated by qualified people
and its reliability was assessed using
Cronbach's alpha coefficient (85%). The
statistical population of this study was
limited to admit patients and Clearance in
educational hospitals covered by Iran's
medical universities, which is selected from
clusters from five counties of north, south,
east, west, and center of Iran and randomly
selected from two hospitals in each region.
Using a sample size formula, a ratio of N =
400 was determined. The obtained data was

Discussion & conclusions: The results
showed that the most important factor for
patients' attraction is the low cost of the
hospital; the way to increase the popularity
of the people from hospitals is to accept all
types of insurance, so that the patient's
contribution is reduced and some services
are provided to patients free of charge.
Keywords: Patient preference, Marketing
mix, Hospital
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