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تاریخ دریافت9312/3/22 :

تاریخ پذیرش9312/1/91 :

بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری بیماران به برندهای بیمارستانی با استفاده از
مدلیابی معادالت ساختاری 09-09:
سعید صحّت ،1امین عطوفی ،2علیرضا یوسفی

چکیده
مقدمه :در شرایط رقابتی کنونی ،ارایه دهندگان خدمات درمانی باید به وفاداری بیماران خود بیندیشند تا از این طریق هم سهم
بازار خود را افزایش دهند و هم موجب ارتقاء سطح سالمت جامعه شوند .اما مسأله این است که آنها نمیدانند چه عووام ی بور
وفاداری بیماران نسبت به برند آنها تأثیرگذار هستند ،لذا این مطالعه با هدف تعیین عوامل تأثیرگوذار بور وفواداری بیمواران بوه
برندهای بیمارستانی صورت گرفته است.
روشها :جامعه آماری این پژوهش شامل تمام افورادی اسوت کوه در بوازم زموانی دی موام  19الوی دی موام  19در یکوی از
بیمارستانهای شهر تهران بستری بودماند .روش نمونهگیری به صورت دو مرح های یعنی خوشهای و در دسترس بودم و تعوداد
اعضا نمونه  319میباشد .دادمهای گردآوری شدم از طریق مدلیابی معادالت ساختاری و با نورم افزارهوای  LISRELنسوهه
 1/19و  SPSSنسهه  91تجزیه و تح یل گردید
نتایج :نتایج حاکی آن است که سه متغیر رضایت مشتری ،اعتماد به برند و تعهد به رابطه ،دارای تأثیر مسوتقیم و معنوادار بور
وفاداری بیماران به برند بیمارستان می باشند.
بحث و نتیجهگیری :بر اساس یافتهها با ارتقاء کیفیت خدمات ،جذب و به کارگیری پزشکان خبرم ،رعایت عدالت و صوداقت
در درمان بیماران ،دادن اطالعات کافی در رابطه با درمان به آنها ،پیگیری وضعیت سالمتی آنوان پوا از تورخیص و تقویوت
روابط با پزشکان ارجاع دهندم آنان میتوان وفاداری بیماران به برند بیمارستان را افزایش داد.
واژگان کلیدی :برند ،وفاداری به برند ،اعتماد به برند ،تعهد به رابطه ،رضایت مشتری
مقدمه

مراجعه میکند هم دقیقاً نتایج درمان را نمیداند .برای

یکی از ویژگیهای اصلی خدمات (از جمله خدمات

کاهش این عدم اطمینان ،افراد هنگام تصمیمگیری

درمانی) ،ناملموس بودن آنهاست ،بدین معنا که نمی

برای مراجعه یا عدم مراجعه به یک بیمارستان و

توان آنها را به شکلی فیزیکی درآورد .بر خالف

دریافت خدمات آن ،از طریق بررسی سرنخهای

کاالهای فیزیکی ،خدمات را نمیتوان قبل از خرید

موجود در رابطه با محیط ،کارکنان ،تجهیزات ،ابزار

دید ،احساس نمود یا لمس کرد ( .)1برای مثال ،فردی

ارتباطی ،هزینه و نمادهای آن بیمارستان ،به دنبال

که جراحی پالستیک انجام میدهد ،نمیتواند نتیجه

مدارکی در مورد کیفیت خدمات آن میگردند و در

آن را پیش از جراحی ببیند و بیماری که به روانپزشک

واقع برند ( )brandبیمارستان را مدنظر قرار میدهند.

 -1استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،تهران ،ایران
 - 2کارشناسی ارشد  ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،تهران ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت و اقتصاد سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
نویسندهی مسئول :امین عطوفی
آدرس :تهران ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،گروه مدیریت بازرگانی
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وفاداری بیماران به برند ارایه دهندگان خدمات درمانی

سعید صحّت و همکاران

منحصر به فردی را در ششرکت هشای خشدماتی چشون

برندهای درمانی ،کاهش دهد و بیمارستانهشا بتواننشد

بیمارستانها ایفا میکنشد ( .)2برنشد عبشارت اسشت از

با بهرهگیری از نتایج آن راهکارهای بازاریابی مناسشبی

اسم ،واژه ،عالمت ،طرح و یا ترکیبی از آنها که برای

را به منظور جذب و حفظ بیماران تدوین نمایند.

شناسایی محصوالت و خدمات فروشنده و یا گروهی

چهارچوب نظری این تحقیق برگرفته از تحقیق Kim

از فروشششندگان بششه کششار مشیرود و در محشیط رقششابتی

و همکاران )2002( ،است .ایشن محققشان سشه عامشل

نسبت به رقبا تمایز ایجاد میکند ( .)3در حقیقت برند

رضایت مشتری ،تعهد به رابطه و اعتمشاد بشه برنشد را

تمام توصیفات و ارزیابیها ،شاخصها ،مزایا ،تصویر،

عوامششل تأثیرگششذار اصششلی بششر وفششاداری مشششتریان بششه

افکشار ،احساسشات ،نگشرشهشا و تجشاربی اسشت کشه

برندهای بیمارسشتانی مشیداننشد ( .)5تفشاوت تحقیشق

مشتری را با یک محصول یا خدمت مرتبط مشیدانشد.

حاضر با تحقیق  Kimو همکشاران )2002( ،در ایشن

برند ضمانت و اعتباری برای محصشول و یشا خشدمت

است که متغیر جدید «شهرت پزشک» به عنوان یکی

است و به مشتری اجازه مشیدهشد تشا محصشول و یشا

از ابعاد اعتماد به برند در نظر گرفته شده است .دلیشل

خدمت را به طشور کامشل شناسشایی کنشد و بشرای آن

در نظر گشرفتن ششهرت پزششک بشه عنشوان بعشدی از

ارزش افزوده ایجاد نماید (.)4

اعتماد به برند بیمارستان این است که شهرت پزششک

وفاداری بیماران به برند ارایه دهنده خشدمات درمشانی

نقش مهمی را در ایجاد اعتماد در بیمشاران نسشبت بشه

موجب شکلگیری ارتباطات قوی بشین آنشان و ارایشه

ارایه دهنده خدمات درمانی ایفا مشیکنشد و در درجشه

دهنده خدمات درمانی شده که به نوبه خود بر ارتقشا

اول ،اعتمششاد براسششاس شششهرت شششکل مشیگیشرد (.)6

سطح سالمت جامعه تأثیرگذار خواهد بود .در ایشران،

 Mechanicو  )2000( ،Meyerنیش شز در تحقیقشششات

به دلیل محدودیت قانونی که سازمانهشای درمشانی و

خود دریافتند که روابط درمانی بیماران با بیمارستانها

بیمارستانها نسبت به هرگونه تبلیغات تجاری دارنشد،

اغلب براساس توصیههای خانواده و دوستان در رابطه

مدیریت ارتباط با مشتری ،مناسبتشرین گزینشه پشیش

با پزشکان بیمارستان شکل میگیرد ( .)7در اینجا ابتدا

روی این سازمانها برای افزایش وفاداری مشتریان آن

به مرور مفاهیم مرتبط با موضشو تحقیشق پرداختشه و

ها است .تاکنون مطالعات بسیاری به بررسی وفاداری

سپس چارچوب نظری تحقیشق را مطرح میکنیم.

مشتریان در زمینه کاالها و خدماتی چون بانکشداری و

متغیر وابسته در چارچوب نظری این تحقیق ،وفاداری

هتلداری پرداختهاند .با این وجود ،وفاداری مششتریان

به برند است .وفاداری بشه برنشد بیشانگر حفشظ نشوعی

علی رغم اهمیت آن ،در بازاریشابی خشدمات درمشانی

تعهد عمیق به خرید مجدد یا حمایت از یک محصول

کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .ششدت ایشن بشی

(خدمت) ترجیحی به طشور مشداوم در آینشده بشوده و

تششوجهی زمششانی کششه افششزایش تعششداد بیمارسششتانهششای

موجب خرید یشک برنشد ،صشرف نظشر از تحریکشات

تخصصی و کلینیکها و گشرایش بیمشاران بشه سشمت

موقعیتی و اقدامات بازاریابی موقت میگشردد ( .)2در

خود درمانی را در نظر میگیریم ،بارزتر خواهشد بشود.

این حالت ،مششتری یک برنشد را مجشدداً خریشداری

لذا این تحقیق بر آن است تا این شکاف تحقیقاتی را

میکند و نسبت به تعویشض آن با دیگشری مقاومششت
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برند به دلیل اعتمادی که در افراد ایجاد میکند ،نقشش

بششا بررسشی عوامششل مششبثر بششر وفششاداری مشششتریان بششه

سعید صحّت و همکاران

وفاداری بیماران به برند ارایه دهندگان خدمات درمانی

ترجیح مجدد مشتریان به دریافت خشدمت درمشانی از

تعاملی را ایجاد نمایشد کشه در آن بیمارسشتان خواهشد

یک ارایه دهنده خدمات درمانی کشه تشأثیر مثبتشی بشر

توانست مراقبت بهتری را به بیماران (مشتریان) خشود

سالمت آنان دارد ،است (.)9

ارایه نماید و در عین حال سودآوری خود را نیز حفظ

اگرچه تاکنون توافق قطعی بر ابعاد وفشاداری حاصشل

کند .همانطور کشه ذکشر ششد ،در ایشن تحقیشق ،بُعشد

نشده ( ،)10در مجمو  ،وفاداری به برند را متشکل از

شهرت پزشکان به عنوان یکی از ابعاد اعتماد به برنشد

دو جز وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی میداننشد

بیمارستان در نظر گرفتشه ششده اسشت .در لغشت نامشه

( .)11وفاداری رفتاری عبارت است از خرید تکراری

النگمن ،شهرت اینگونه تعریف شده است« :عقیدهای

( )12و وفششاداری نگرششی تمایشل

که فرد در مورد شخص ،سازمان یشا چیشزی بشه دلیشل

اسشت (.)13

آنچه که در گذشته اتفاق افتاده ،دارد» ( .)14با توجشه

درحوزه درمان ،بیماران وفادار عالوه بر اینکشه خشود

به این تعریف از واژه شهرت ،میتوان نتیجشه گرفشت

برای دریافت خدمات درمشانی مجشدد بشه بیمارسشتان

که شهرت یک پزششک وابسشته بشه عملکشرد گذششته

مراجعه مینمایند ،حتی بعد از ترخیص نیشز از طریشق

اوست و آنچه در این تحقیق مدنظر میباشد نیز سابقه

تبلیغات دهان بشه دهشان ،امورخیریشه و سشایر اششکال

عملکرد و تجربه پزشکان است.

مشارکت ،منبشع مشالی مهمشی را بشرای بیمارسشتان بشه

رضایت به عنوان دیگشر متغیشر مسشتقل ایشن تحقیشق،

وجود میآورند.

حالتی است که در نتیجه تجارب خوششایند مششتریان

اعتماد به برند که یکی از ابعاد چارچوب نظشری ایشن

ایجششاد م شیشششود )1997( ،Oliver .اظهششار م شیدارد:

تحقیق است ،به عنوان تمایل مصرفکنندگان به اتکا

«رضایت یک حالت روانششناختی کلشی در رابطشه بشا

بر قابلیت برند جهشت اجشرای وظیفشه بیشان ششده آن،

انتظارات فرد از احساسشات و تجشارب رفتشار خریشد

تعریف می شود ( .)9اعتماد میتواند روابط میان برند

است».

و مشتریان را بهبشود بخششد و یشا نشابود کنشد .وقتشی

مطالعات متعدد نشان دادهاند زمانی که محصوالت یشا

مشتشریان بدون تجشربه قبششلی از خدماتششی استششفاده

خدمات فراتر از انتظارات مشتریان باشد ،میزان قصشد

مشیکنند ،به وجشود آوردن اطمیششنان و مدیریششت آن

خرید مجدد باال خواهد بود ( .)2در بازاریابی ،کیفیت

میتواند کلیدی برای ایجاد ارتباط با آنان باشد .اعتماد

خدمات به عنوان مهمترین عامل در رضایت مشتریان

به برند میتواند از طریشق توانشایی برنشد در بشرآوردن

در نظر گرفته شده است ( .)15در بیمارسشتانهشا ایشن

قولهایی که داده است ،اندازهگیری ششود .بشه هنگشام

کیفیت شامل کیفیشت خشدمات اصشلی (تشخیصشی و

خرید در شرایط عدم اطمینان که فرد کنترل کمشی بشر

درمانی) و خدمات جشانبی (ماننشد تغذیشه ،پارکینش،،

نتیجه دارد ،اعتماد به عنوان راه حلی بشرای مششکالت

فضای سبز و  )...میباشد.

یشک برنششد خششا

درونی فرد به خریشد یشک برنشد خشا

ریسک عمل میکند و به عنوان یک اسشتراتژی

تعشهد به رابطه سومیشن متغیر مستششقل ایشن تحقششیق

خا

اصلی برای مقابله بشا آینشدهای نشامطمنن و غیشر قابشل

میباشد .تعهد در موفقیت و تداوم روابط بلند مشدت،

کنترل میباشد(.)5

یش شک مشخصشششه مهشششم بشششه ششششمار مش شی رود ()16
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میکند .در حوزه درمان ،وفاداری به برند بشه معنشای

در حوزه بهداشت و درمان ،اعتماد میتواند یشک جشو

سعید صحّت و همکاران

وفاداری بیماران به برند ارایه دهندگان خدمات درمانی

طرفهای مبادله اشاره دارد .سشطح تعهشد مهشمتشرین

این است که به بررسی تأثیر سه متغیر اعتماد به برنشد،

عامل در تصمیمات اختیاری برای ماندن در یک رابطه

رضایت مشتری و تعهد به رابطه بر وفاداری بشه برنشد

است .در ادبیات بازاریابی ،دو نو نگرش نسشبت بشه

در میان مشتریان خدمات درمانی بیمارستانی بپردازد.

تعهد حاکم است .بر اساس نگرش اول ،تعهد حالشت

مطابق نظر اساتید و برای بهم نخوردن تناسب ترکیب

تأثیرگذار ذهنی یک فرد یشا طشرف مبادلشه نسشبت بشه

ظاهری مدل« ،شهرت پزشک» به عنوان یکی از اجزا

رابطه با فرد یا طرف دیگر است .به ایشن نشو تعهشد،

درونی اعتماد به برند بیمارستان در نظر گرفتشه ششد و

تعهد عاطفی گفته میششود .تعهشد عشاطفی مبتنشی بشر

دیگر نیازی به در نظر گرفتن جایگاهی مسشتقل بشرای

حس وابستگی احساسی و عشاطفی نسشبت بشه طشرف

آن نیست.

دیگر است ( .)17فردی که به یشک بیمارسشتان تعهشد

مفروضات تحقیشق در ششکل  1مشدلسشازی گردیشده

عاطفی دارد ،قلباً خود را نسبت به ادامه روابشط بشا آن

است.

اعتماد
برند

بیمارستان و حفظ ارزشهای آن پایبنشد مشیدانشد .در
نگرش دوم که تعهد محاسبهای نامیده میشود ،تعهشد
جزئی منطقی است کشه از ارزیشابی منشافع ،هزینشههشا،
ریسکها ،عملکشرد ادرا ششده و هزینشههشای تغییشر

وفاداری
به برند

طرف مبادله حاصل می گشردد ( .)17بشرای مثشال ،در

رضایت
مشتری
تعهد به
رابطه

تصششمیمگیشری بششرای ادامششه یشا قطششع روابششط بششا یشک
بیمارستان ،بیمار مواردی چون هزینههای جابهجشایی،
زمان و ریسک دریافت خدمات بیکیفیت و گشران را

شکل  :1چارچوب نظری تحقیق( Kimو همکاران)8002 ،

در مورد سایر گزینههای موجشود ،بررسشی و مقایسشه
میکند .اگر بیمارستان فعلی در این موارد برتر از سایر

مواد و روشها

بیمارستانهای در دسترس باشد ،بیمار روابط خشود را

تحقیق حاضر از نظر هشدف کشاربردی ،از بُعشد میشزان

با این بیمارستان حفظ خواهد کشرد و در واقشع تعهشد

کنترل متغیرها ،توصشیفی و از جنبشه روش گشردآوری

محاسبهای به آن دارد .به اعتقاد محققان از این دو نو

دادهها ،میدانی است و در آن گشردآوری اطالعشات از

تعهد ،تعهد عاطفی دارای نقش مهمتری در گسشترش

طریق منابع ثانویه (کتابخانشهای) و اولیشه (پرسششنامه)

و حفظ روابط سودمند میان طرفین مبادله است (.)17

انجام پذیرفته است .پرسشنامه تحقیق شامل دو بخش

به طور واضح مشخص اسشت کشه تعهشد بیمشاران بشه

میباشد ،بخش اول دربرگیرنشده متغیرهشای جمعیشت

بیمارستان ارتباط نزدیکی با روابط بیمار-پزششک دارد

شناختی پاسخگویان و بخش دوم دربرگیرنده سباالت

( .)12در واقششع ،طششرز برخششورد پزشششکان بششا بیمششاران

مربوط به متغیرهای اصلی تحقیق یعنشی وفشاداری بشه

درطشیف فرآیند درمان و توجششه بشه انتظشارات آنششان

برند ،رضایشت مششتری ،تعهد به رابشطه و اعتمشاد بشه

میتواند تعهد بیماران را تحت تأثیر قرار دهد (.)19

برند میباشد .برای سنجش وفاداری به برند دو سبال
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و به الشزام درونی یشا بیرونشی بشه تششداوم رابطشه بشین

با توجه به توضیحاتی که ارایه شد ،هدف این تحقیشق

سعید صحّت و همکاران

وفاداری بیماران به برند ارایه دهندگان خدمات درمانی

بیمارستان برای دریافت خدمات درمانی) و یک سبال

برای سنجش اعتماد به برند سه سبال در مورد اعتماد

در مششورد وفششاداری نگرششی (پیشششنهاد بیمارسششتان بششه

به ادعاها و وعدههای بیمارستان ،رعایشت عشدالت در

سایرین) ،برای سنجش رضایت مشتری سه سشبال در

درمان بیماران ،داشتن صداقت نسبت به آنهشا و سشه

ارتباط بشا رضشایت از کیفیشت خشدمات (تشخیصشی،

سبال در مورد شهرت پزشکان بیمارستان ارایشه ششده

درمانی و پشتیبانی) ،برای سنجش تعهد به رابطه ،یک

است .حداقل و حداکثر میانگین امتیشازات متغیرهشای

سبال در مورد تعهد عاطفی (احساسات مثبت نسشبت

تحقیششششق در جششششدول 1ارائششششه شششششده اسششششت.

به داشتن ارتباط با بیمارسشتان) و دو سشبال در مشورد
جدول :1بخشهای مختلف پرسشنامه و پایایی آن
متغیر

تعداد

ضریب آلفای

حداقل

حداکثر

سؤاالت

کرونباخ

امتیازات

امتیازات

وفاداری به برند

9

0/88

9

22

اعتماد به برند

2

0/29

2

90

رضایت مشتری

9

0/32

9

22

تعهد به رابطه

9

0/22

9

22

کل

22

0/82

22

22

به منظشور بررسشی روایشی ایشن پرسششنامه از روایشی

آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد .بدینمنظور ،ابتدا

محتوایی و روایی ظاهری استفاده ششده اسشت .بشرای

تعداد  30پرسشنامه بین اعضای نمونه توزیع شد و

اینکه یک مقیاس دارای اعتبار محتشوایی باششد ،بایشد

سپس ضریب آلفای کرونباخ  29عدد پرسشنامه

همه ابعاد سازه را در نظر گرفت ( .)20در این تحقیق

بازگشت داده شده ،محاسبه گردید .این محاسبه نشان

سعی شد تا با بررسی مدلهشای پیششین و متغیرهشای

داد که سازهها دارای پایایی مناسب میباشند (مقدار

مرتبط ،شاخصهایی جامع و کامل برای اندازهگیشری

آلفای کرونباخ آن ها باالتر از 0/70است) .همچنین

سازهها تنظیم گردد .روایی ظاهری (نمشایی) مشواردی

مقیاس اندازهگیری این پرسشنامه ،مقیاس پنج گزینه

که انتظار میرود یک مفهوم را اندازهگیری کنند ،نشان

ای لیکرت بود که دارای طیفی از کامالً موافق تا کامالً

میدهشد ( .)21بشه منظشور سشنجش روایشی ظشاهری،

مخالف بوده و اعداد  1تا  5به آن تخصیص مییابشد

پرسشنامه و محتوای آن تحشت بررسشی چنشد تشن از

( :1کامشالً مخشالف :2 ،مخشالف :3 ،بشیتفاوت:4 ،

متخصصان بازاریابی و مدیران بیمارستانی قرار گرفتشه

موافق :5 ،کامالً موافق) .ساختار پرسشنامه در جدول

و نظرات اصالحی ایشان لحاظ گردید.

 2نشان داده شده است.

برای سنجش پایایی پرسشنامه در این تحقیق از روش
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در مورد وفاداری رفتاری (احتمال مراجعه مجدد بشه

تعهد محاسبهای (هزینه و دشواری تغییر بیمارستان) و

سعید صحّت و همکاران

وفاداری بیماران به برند ارایه دهندگان خدمات درمانی
جدول .8درصد فراوانی متغیرهای دموگرافیک تحقیق
تعداد

متغیرها

درصد
فراوانی

جنسیت

زن

202

22/29

 90سال و کمتر

222

92/90

 92تا 40سال

202

22/83

 42تا  20سال

220

28/20

بیشتر از  20سال

29

29/28

سابقه ارتباط با

کمتر از یک سال

222

92/02

بیمارستان*

یک سال

40

20/22

دو سال

28

22/49

سه سال

40

20/22

چهار سال یا بیشتر

222

92/02

سن

* براساس تقسیم بندی  Chahalو  Balaدر سال .)2( 2012

 42/46درصد از پاسخگویان مرد و بیشتر پاسخگویان

اسشتانداردی که پس از تجشزیه و تحشلیل توسشط نرم

در ردههای سنی 30سال و کمتر قرار داشتند .همچنین

افشزار لیشزرل بشرای این تحشقیق بشه دسشت آمشده ،در

بیشتر پاسخگویان از نظر سابقه ارتباط بشا بیمارسشتانی

شکل  2نششان داده اسشت .در شکل  3نیز به بررسشی

که در آن بستری بودهاند ،در رده های «کمتشر از یشک

معشنادار بشودن اعداد بشه دسشت آمشده مشدل ششکل 2

سال» و «چهارسال یا بیشتششر» قششرار داششتند .مششدل

پرداختشششششششششششه ششششششششششششده اسشششششششششششت.

شکل :8مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد ( )βمربوط به همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
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شکل :3مدل تحقیق درحالت معناداری همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته (مقادیر )t

خالصه نتایج مدل یابی معادالت ساختاری برای رد

یا تأیید فرضیات و برازش مدل در جدول  3آمده
است.

جدول :3نتایج ضرایب استاندارد و مقدار معنادار بودن این تأثیرات
از

به

اعتماد به برند

وفاداری به برند

0/42

رضایت مشتری

وفاداری به برند

0/22

22/48

تعهد به رابطه

وفاداری به برند

0/92

2/22

شاخصهای سنجش
برازش مدل

ضریب

مقدار

تأیید یارد

استاندارد شده

عددt

فرضیه

8/92

تأیید
تأیید
تأیید

*

RMSEA=0.074
**
GFI=0.97

*ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب
** شاخص برازندگی

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود هر سه

برند ،رضایت مشتری و تعهد به رابطه دارای تأثیری

فرضیه این تحقیق در سطح معناداری  5درصد مورد

مستقیم و معنادار بر وفاداری به برند هستند و

تأیید واقع شد ،به این معنا که ،هر سه متغیر اعتماد به

بیشتریشن تأثشیر مربوط به متغیشر رضایت مششتری
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سعید صحّت و همکاران

شاخص یعنی ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب

بررسی شد .تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده

و شاخص برازندگی ارزیابی شد .یک مدل زمانی

نششان داد که اعتشماد به برند دارای تأثیری مستقیم و

دارای برازش قابل قبول است که مقادیر ریشه

معنادار بر وفاداری به برند است و این بدان معناست

میانگین توان دوم خطای تقریب و شاخص برازندگی

که هر چه بیماران اعتماد بیشتری به برند یک

آن به ترتیب کمتر از  0/02و بزرگتر از  0/09باشد.

بیمارستان داشته باشند ،تمایل بیشتری به مراجعه

همانگونه که در جدول  3مشهود است ،این دو

مجدد به آن بیمارستان در صورت نیاز به خدمات

شاخص برابر با  0/074و  0/097بوده و بیانگر برازش

درمانی و پیشنهاد آن بیمارستان به سایرین خواهند

قابل قبول مدل تحقیق میباشد.

داشت .دلیل اصلی این تأثیر نیز ماهیت ناملموس
خدمات درمانی است که موجب میشود بیماران برای

بحث

تصمیمگیری در مورد مراجعه مجدد به یک

بر اساس یک اصل مورد قبول در مطالعات سازمانی،

بیمارستان ،به سایر سرنخهایی که از آن بیمارستان در

افزایش سهم بازار نیازمند اتخاذ استراتژیهایی برای

دست دارند (مانند میزان عمل به تعهدات و رعایت

جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی است.

عدالت و صداقت در درمان) ،روی آورند .در این

توجه به وفاداری مشتریان ریشه در این موضو دارد

مورد ،تحقیقات  Kimو همکاران )2002( ،و

که هزینه حفظ مشتریان فعلی کمتر از هزینه جذب

 )1992( ،Hocuttنیز تأثیر مستقیم اعتماد به برند بر

مشتریان جدید است .بنابراین هدف نهایی بسیاری از

وفاداری به برند را تأیید کردهاند ( .)5، 26با این حال،

تالشها در سازمانهای خدماتی ،به دست آوردن

جنبه متمایز کننده تحقیق فعلی با تحقشیقات گذشته

وفاداری مشتریان است .اگرچه وفاداری مشتریان در

در این اسشت که به «اعتبار و تخصص پزشک» به

حوزه خدمات بیمارستانی موضوعی است که اخیراً

عنوان عاملی کلیدی در ایجاد اعتماد در بیماران نسبت

توجه زیادی را در تحقیقات به سمت خود جلب

به بیمارستان توجه ویژهای شده است ،که یافتههای

کرده است؛ با این حال ،اکثر مطالعاتی که در این

تحقیق نیز این تأثیرگذاری را مورد تأیید قرار داد.

رابطه صورت پذیرفته تک بُعدی بوده و تنها به

همچنین ،نتایج نشان میدهد که رضایت مشتری

بررسی تأثیر رضایت بیماران از خدمات بیمارستانی بر

تأثیری مستقیم و معنادار بر وفاداری به برند دارد و به

وفاداری آنها به بیمارستان پرداختهاند .بشرای مثشال

این معنی است که هر چه بیماران خدمات تشخیصی،

میتوان به مطالعه عرب و همکاران (،)2012

درمانی و پشتیبانی یک بیمارستان را باکیفیتتر بدانند،

مرتضوی و همکاران ( Lee ،)2009و Yom

تمایل بیشتری برای مراجعه مجدد به آن بیمارستان

( ،)2007اشاره نمود ( .)23-25با توجه به این شکاف

جهت دریافت خدمات مورد نیاز خواهند داشت .تأثیر

تحقیقاتی ،در این تحقیق اثرات همزمان سه عامل

رضایت بر وفاداری در اغلب تحقیقات مشابه چون

اساسی یعنی اعتماد به برند ،رضایت مشتری و تعهد

تحقیقات عرب و همکاران ( ،)2012مرتضوی و
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میباشد .همچنین برازش مدل این تحقیق توسط دو

به رابطه بر وفاداری مشتریان به برندهای بیمارستانی

سعید صحّت و همکاران

وفاداری بیماران به برند ارایه دهندگان خدمات درمانی

تأثیرگذاری رضشایت بشر وفشاداری در ایشن تحقیقشات

مهمتر از تعهد رفتاری دانستهاند ،به نظر مشیرسشد در

متفاوت میباشد ،به طشوری کشه در تحقیشق عشرب و

حوزه خدمات درمانی تعهد رفتشاری بیمشاران اهمیشت

همکششاران )2012( ،کمتششر از یششک سششوم و در تحقیششق

بیشتری نسبت به تعهد احساسشی آنشان داششته باششد.

مرتضوی و همکاران )2009( ،تا بشیش از دو سشوم از

یکی از دالیل این موضشو ایشن اسشت کشه در طشول

تغییرات وفاداری مشرتبط بشا تغییشرات رضشایت بشوده

فرآیند درمان بیمار ،عواملی چون نشو بیمشه بیمشار و

است .به نظر میرسد دلیشل وجشود ایشن تفشاوت ،اثشر

بودن بیماری ،فاصله

تعدیل کنندههایی چون خا

بشودن بیمشاری و نشو

خدمات تحت پوشش آن ،خا

جغرافیایی بیمارستان و تصشمیم پزششک بیمشار بشرای

بیمه درمانی اعضا نمونه در مطالعات مختلشف باششد

انتخششاب بیمارسششتان بششه مراتششب تعیششین کننششدهتششر از

که بر رابطه بشین رضشایت و وفشاداری اعضشا نمونشه

احساسات بیمار نسبت به بیمارستان است.

تأثیرگذار میباشد .برای مثال ممکشن اسشت فشردی از
خدمات یک بیمارستان رضایت نداشته باشد ،اما چون

نتیجهگیری

خدمات مرتبط بشا بیمشاری او فقشط در آن بیمارسشتان

مهمترین نکات و پیشنهادات حاصل از این تحقیق؛

ارایه میشود یا سازمان بیمهگر او تنها با آن بیمارستان

جذب و به کارگیری پزشکان متخصص و باتجربه،

قرار داد دارد ،ناچار است که دفعات بعشد نیشز بشه آن

داشتن صداقت و خیرخواهی نسبت به بیماران،

بیمارستان مراجعه نماید.

رعایت عدالت در درمان آنان ،مشارکت دادن آنها در

در نهایت ،نتایج حاکی از آن است که تعهد بیمشار بشه

فرآیند درمان و دادن اطالعات کافی به آنان در رابطه

تداوم رابطشه بشا یشک بیمارسشتان کشه متشأثر از نحشوه

با درمان ،اجرای برنامههای مدیریت کیفیت جامع

برخورد پرسنل پزشک آن بیمارسشتان و نظشر پزششک

چون کنترل کیفیت عملکردی تجهیزات تشخیصی و

ارجا دهنده بیمار در مورد تداوم یا عدم تداوم رابطه

درمانی ،آموزش و اصالح مهارتهای حرفهای

با آن بیمارستان است ،تأثیری مثبت بر وفاداری بیمشار

کارکنان ،کاهش مدت زمان انتظار بیماران و تدار

به برنشد بیمارسشتان دارد .ایشن یافتشه کشه در راسشتای

تسهیالت رفاهی مناسب برای آنان و همراهانشان،

تحقیقات  )2006( ،Zoeو  Kimو همکاران)2002( ،

آموزش و تشویق پرسنل در رابطه با نحوه برخورد

است ()5،27؛ ضرورت توجه به احساسشات بیمشاران

مناسب با بیماران و همراهانشان ،نهادینهسازی فرهن،

در جهت تقویت تعهد احساسی و تقویشت روابشط بشا

مشتشریمداری و انساندوستی در سازمشان و تقویت

پزشکان ارجا دهنشده آنهشا بشه بیمارسشتان در جهشت

روابط با پزشکان ارجا دهنده بیماران به بیشمارستان

حفظ تعهد رفتاری در آنان را متذکر میشود .اگر چشه

است.

معموالً نقشش تعهشد احساسشی را در ایجشاد وفشاداری
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همکاران ( )2009و  Kimو همکاران ( )2002مورد

تأیید قرار گرفته است ( .)5 ،23 ،24اگرچه شدت

سعید صحّت و همکاران

وفاداری بیماران به برند ارایه دهندگان خدمات درمانی
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Factors Influencing Patients Loyalty to Hospitals Brands Using
Structural Equation Modeling: 2011-2012
Saeed Sehhat1, Amin Otoofi2, Alireza Yusefi3

Abstract
Background: Nowadays, in competitive conditions, healthcare providers must pay attention
to their customers' loyalty in order to keep and increase their market share and to promote the
health level of society. However, hospital managers do not know that which factors influence
their customers' loyalty. Therefore, the aim of this study was to identify influencing factors on
patients' loyalty to hospitals' brands.
Methods: The statistic population of this study included all hospitalized patients in Tehran,
Iran hospitals in a period of one year (Jan 2011- Jan 2012). Sampling was done through two
stage clustering and convenient method and 390 samples were studied. Collected data were
analyzed using structural equation modeling and through LISREL 8/80 and SPSS 19.
Results: According to the results, loyalty toward hospital brand is significantly related to
customer satisfaction, trust to the brand and commitment to the relationship.
Conclusion: This study indicates that the loyalty of patients toward hospital brands could be
improved by improving the quality of services, employing skillful and experienced
physicians, honesty and justice in the treatment of patients, providing patients with adequate
information about their treatment, following up health status of discharged patients, and
reinforcing relationship with referring physicians.
Keywords: Brand, Brand loyalty, Brand trust, Relationship commitment, Customer
satisfaction.
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