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مقدمه

ارزش ویهژ بزنهد در موفقیههت سب و ارها نقهش

بیمارستانها بهه عوهوان مز هص ا ه ی ارائهه دهدمات

اساسی دارد و بهه عوهوان عامههل مهمههی در فزآیوهد

بهداشتی و درمهانی سهه عمهد ای در ایجهاد امویهت

تصمی گیزی دزید ددمات محسوب مهیشههود ،بهه

روانی و بهداشتی در جامعه ایفها مهی ووهد .اعتمهاد و

مزاجعه مجدد بزای دریافت ددمات و پزدادت پهو

تصویز ذهوی مواسب مشتزیان به بیمارستانها از یهک

باالتز موجز میشود و در نهایت افزاد بزنهد بها ارزش

سو سزمایهای اجتماعی محسوب میشود و به جههت

باال را به دیگزان تو یه مینماید .ارزش ویژ بزنهد از

نقش مه آن در حفظ امویت روانهی جامعهه ،اهمیتهی

آن جهت مه است هه در مورد یفیهت محصههولی

م ی پیدا می ود و از سوی دیگهز در فضهای رقابهت

یها دهدماتی دهها ،،هوگههاپ پههزدازش ا تعهات

داد ی و دارجی نیص ضزورتی غیز قابل انکهار اسهت

توسط مشتزی ،بار ا تعاتی زیادی را تأمین مهی وهد

(.)1

(.)7

سازمان ،بزند آن سازمان است ( .)2یهک بزنهد قهوی

مشهود و بعد نامشهود .موظور از بعهد مشههود بزنهد،

میتواند با ارزشتزین دارایهی یهک مؤسسهه تجهاری

ویژگیهای فیصیکی و قابل مشاهد بزنهد مهیباشهد و

مهیشهود سهازمان بتوانهد

بعد نامشهود هز بزند ،هویت آن است .هویهت بزنهد،

حاش هیه سههود بیشههتز ،انهها هههای همکههاری بهتههز و

تصویزی است ه ما بزای آن بزند میسهازی  .حها ،

همچوین مصایهای دیگهز را بهه دسهت آورد ( .)3بزنهد

هز هقدر یفیت این شخصیت و حقیقت ،به تصهویز

تمایص در قیمهت و یها مقهدار تقاضهای

ذهوی و هویتی ه مها از زیهق عم کهزد محصهو و

االها و ددمات مشابه شهود .هزههه ارزش بزنهد در

تب یغات به آن داد ای نصدیک باشد ،در هد موفقیهت

ذهن مشتزیان بیشتز باشد ،سازمان میتواند بهه دها ز

آن بزند بیشتز است ( .)8در واقهع ،اسهاو و جهوهز

آن موافع بیشتزی از مشتزیان سب نماید ( .)4تصویز

بزندسازی آن است ه شز تها باید تتش وود هه

ذهوی بزند را ادراك هی هه نسهبت بهه بزنهد یهک

بزندهایی با تداعیهای قهوی و قدرتموهد ،مل هوب و

سازمان در اذهان عمهومی ایجهاد مهیشهود ،تعزیهف

موحصز به فزد بیافزیوود ( .)9هویت بزنهد ،ههارهوبی

زد اند و مدیزیت بزند فزآیودی مهدون بهزای بهبهود

را بزای یکپارهگی ل بزند فهزاه مهیآورد .مفههوپ

تصویز ذهوی مشتزیان به موظور افصایش وفاداری آنان

هویت به ما گوشصد می ود ه یک بزند نمیتواند بهه

و ارتقاء ارزش بزند است ( .)1مهدیزیت بزنهد شهامل

هز نوع جایگاهی در ذهن مشتزی تن دهد .یک بزنهد

مجموعهای از فعالیتهها بهه موظهور ایجهاد ،حفهظ و

ممکن است در ابتدای تولد دود ظزفیت پذیزش ههز

گسههتزش ارزش ویههژ بزنههد اسههت .در ایههن میههان،

هیصی را داشته باشد ،ولهی زمهان و نمادههایی را هه

پیههاد سههازی راهبزدهههای بزنههدیوگ ،جهههت حفههظ و

میپذیزد یک معوا ،یک ق مهزو و در نتیجهه مززههایی

گستزش این ارزش از درجه اهمیت باالیی بزدوردار

بزای آن ق مزو میبخشد (.)11

محسوب شود ،زیزا باعه

میتواند باع

سهودآوری بزنهد

بزندسازی در دهدمات درمهانی پدیهد ای نوظههور

است ( .)5ارزش ویژ بزنهد باعه

شد و بزای سازمان ،جزیان نقدی ایجاد مینماید(.)6

اسههت و ا ههز مزا ههص درمههانی ،تجزبههه محههدودی در
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امههزوز  ،یک هی از ارزشههمودتزین دارایههیهههای هههز

هز بزند دارای دو بُعد است هه عبارتانهد از :بعهد
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سادتن راهبزدهای بزنهدسهازی دارنهد؛ امها در حها

گزفههت (نههزپ پاسههخگویی= 87در ههد) .همچوههین

سب آگاهی از مصیهتههای رقهابتی آن هسهتود (،11

نمونهها به هورت در دسهتزو انتخهاب شهدند بهه

 .)12هویت بزند ،جوهز و شالود ا ه ی یهک بزنهد

گونهای ه پس از ادذ رضایت از بیمار جهت شز ت

است هه بهز رضهایت ،وفهاداری ،ادراك مشهتزیان از

در ملالعه ،به هز یک از آنها پزسشوامه داد شد.

یفیت محصوالت و ددمات و فهزوش و سهودآوری

پزسشوامه ارزیابی و بزرسی بزند مهذ ور شهامل دو

تأثیز مهیگهذارد .تحقیقهی هه  Obong'oدر هوعت

بخههش بههود .بخههش او شههامل سههؤاالتی در مههورد

مزاقبتهای پصشکی انجاپ داد ثابت هزد هه هویهت

ا تعات دموگزافیک بیمهار (جوسهیت ،گهزو سهوی،

بزند بز ادراك مشهتزیان از یفیهت دهدمات درمهانی

سلح تحصیتت و شهغل) و بخهش دوپ مزبهوه بهه

تأثیز میگذارد ( .)13در ایزان نیص یهک ملالعهه نشهان

حیلههای مد

اپفزر حاوی  31سؤا در حیلههای

داد ه هویت بزند جزاحان مغص و اعصاب بز رضایت

شخصهیت بزنههد ( 7س هؤا ) ،پیکههز بزنههد ( 8س هؤا )،

مشههتزیان و وفههاداری آنههان تههأثیز مههیگههذارد (.)14

فزهوگ بزند ( 5سؤا ) ،رابله ( 4سؤا ) ،دودانگهار

همچوین ملالعهای دیگز نشان داد هه بزندسهازی بهز

آرمهانی بزنههد ( 2سهؤا ) و بازتههابش( 4سهؤا ) بههود.

شادصهای عم کزدی بیمارسهتان اثهز مسهتقی دارد

امتیازدهی به سؤاالت با استفاد از مقیاو پهو تهایی

(.)12

لیکزت پو گصیوهای بود به این ورت ه امتیاز یک

در این پژوهش هویت بزند بیمارستانها از دیهدگا
بیماران بز اسهاو مهد

به معوی دی ی

و امتیاز پو به معوای دی هی زیهاد

هاپفزر مهورد ارزیهابی قهزار

بود؛ بوابزاین امتیازات بهاالتز نشهان دهوهد مل وبیهت

گزفت؛ بوابزاین این ملالعه ضمن نشان دادن وضعیت

تصویز ذهوی بیماران از بزند بیمارستانی میباشود .در

عوامل مؤثز بز هویت بزند بیمارستانهها ،بهه مهدیزان

تهیه سؤاالت پزسشوامه از یافتههها و پزسشهوامهههای

راهکارهایی به موظور مهدیزیت بزنهد ،فعها سهازی و

ملالعات مزتبط استفاد شد (.)15-19

بهبود تصویز ذهوی نسبت به بیمارستانهها و افهصایش

بزای تعیین روایی پزسشوامه از روش سوجش روایی

سودآوری ارائه زد.

وری استفاد شد .بدین ورت ه از  15نفز افهزاد
متخصص و با تجزبه در این حیله دردواست شد ه

این ملالعه تو یفی -تح ی ی به هورت مقلعهی در

اساو آن ا هتحات الزپ انجهاپ شهد .بهزای تعیهین

باز زمانی آذر تا دی ما سا 1396در یک بیمارسهتان

پایایی ابهصار روش ضهزیب همسهانی درونهی (آلفهای

دیزیه (نیمه دولتی) در شهز تهزان انجاپ شد .جامعهه

زونباپ) مورد استفاد قزار گزفت .ضهزیب همسهانی

مورد ملالعه شامل یه بیماران بستزی در بیمارسهتان

درونی سؤاالت پزسشوامه بزابز با  1/82شد (ضهزیب

و زان ،حج نمونهه ملالعهه

آلفای زونباپ ≥  )1/7ه میتوان نتیجهه گزفهت هه

 384بیمار بزآورد شد .بهه دلیهل احتمها  21در هد

پزسشوامه مهورد اسهتفاد در ایهن پهژوهش از پایهایی

ریصش نمونه 465 ،پزسشوامه بین بیماران توزیع شد و

مل وبی بزدوردار بود.

در نهایت تعداد  413پزسشهوامه مهورد بزرسهی قهزار

تح یل داد ها با استفاد از آزمون  tتک نمونهای انجاپ

بودند .بز اساو فزمو
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روش بررسی

پس از بزرسی ابصار ،بازدورد الزپ را ارائه دهود و بهز
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در نظز گزفته شد.

شد .در این آزمون ابتدا میانگین هز یهک از حیلهههها
محاسبه شد و در نهایت بها میهانگین هی حیلهههها

یافتهها

( )3/51مقایسه شد .بهدین هورت حیلههههایی هه

بز اساو یافتههههای ایهن ملالعهه ،ا زیهت شهز ت

میههانگین آنههها مسههاوی و یهها بیشههتز از  3/51بههود،

وودگان را مزدان ( ،)%74/2گهزو سهوی 18-34سها

نشاندهود مل وبیت تصویز ذهوهی مشهتزیان از بزنهد

( ،)%45سلح تحصهیتت دیهپ

بیمارستانی بود .داد هها در نهزپ افهصار آمهاری SPSS

( )%36و شهغل آزاد

( )%45تشکیل میدادند (جدو .)1

نسخه 16وارد و تح یل شدند .سلح معویداری 1/15

جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک بیماران مورد بررسی
آماره توصیفی

تعداد(درصد)

متغیرها
جنسیت

گروه سنی

سطح تحصیالت

شغل

جمع کل

مرد

(233)34/2

زن

(634)25/4

64-74

(646)45

75-54

(637)21

55-33

(663)23

زیر دیپلم

(44)62

دیپلم

(643)71

فوق دیپلم

(21)1

لیسانس

(635)21

فوق لیسانس

(47)66

دکترا

(74)3

آزاد

(633)45

کارمند

(653)74

دانشجو

(65)4

غیرشاغل

(63)2

پزشک

(64)5

بازنشسته

(24)1
(437)633

بزند ،بهه تزتیهب متع هق بهه مهورد اعتمهاد ( )3/74و

استمی ( )3/67در حیله رابله ،به تزتیب متع هق بهه

شخصیت متمهایص ( ،)2/45در حیلهه پیکهز بزنهد ،بهه

مورد ار وان ادق و قابل اعتماد ( )3/65و ار وان

تزتیب متع ق به مورد دستزسی آسان ( )4/12و توجه

شههاداب و پزانگیهص ( ،)2/63در حیلههه بارتههابش ،بههه

به نیازهای روحی و روانی بیماران ( ،)2/31در حیلهه

تزتیب متع ق به مورد شوادته شد ( )4/15و شهوادته

فزهوگ بزند ،به تزتیب متع ق به مورد اهمیت یفیهت

شد بهه دلیهل یفیهت بهاالی دهدمات ( )3/16و در
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بیشتزین و متزین میانگین امتیاز در حیله شخصهیت

ددمات ستمت ( )4/21و اهمیهت رعایهت شهوونات

عوامل مؤثر بر هویت برند بیمارستانی بر اساس مدل کاپفرر

احسان زارعی و همکاران

نهایت بیشتزین و متزین امتیاز در حیله دودانگهار

( )3/63و بیماران از بقهات بهاالتز اجتمهاعی()3/41

آرمانی ،به تزتیب متع هق بهه مهورد بیمهاران متفهاوت

بود (جدو .)2

جدول  :2میانگین و انحراف معیار حیطههای مدل کاپفرر از دیدگاه بیماران مورد بررسی
انحراف معیار ±میانگین

حیطهها

7/17±3/347

تمیز و منظم
شخصیت برند

پیکر برند

فرهنگ برند

رابطه

خود انگاره

شخصیت متمایز

2/45±3/513

مدرن و مطابق با تکنولوژی روز

7/53±6/633

اهمیت به رعایت مسائل زیست محیطی

7/17±6/234

اهمیت به بیماران

7/53±6/237

مراقبتهای ضروری و فوری (اورژانس) بدون توجه به تأمین هزینه

7/35±6/341

ارائه انواع خدمات درمانی

7/41±3/356

خدمات به موقع و با سرعت مناسب

7/13±6/657

هزینههای مناسب

7/37±6/673

خدمات مناسب به همراهان بیمار

7/43±6/635

کیفیت باالی خدمات بیمارستان

7/31±6/223

دسترسی آسان

4/32±3/336

ارائه اطالعات به نحو مطلوب و به میزان کافی

7/12±6/431

توجه به نیازهای روحی و روانی بیماران و خانواده آنها

2/76±6/546

اهمیت رعایت شئونات اسالمی

7/13±6/277

اهمیت تکریم ارباب رجوع

4/33±3/452

اهمیت کیفیت خدمات سالمت

4/26±3/333

اهمیت وجود فضای شور و نشاط و همدلی

7/34±6/334

اهمیت امانتداری و حفظ اسرار بیمار

4/33±3/314

راهنمایی کارکنان

2/34±3/343

کارکنان شاداب و پرانگیزه

2/17±3/455

کارکنان پاسخگو

7/34±6/627

کارکنان صادق و قابل اعتماد

7/15±6/736

بیماران از طبقات باالتر اجتماعی

7/46±3/343

بیماران متفاوت

7/17±6/631

شناخته شده

4/65±6/633

شناخته شده به دلیل قیمت مناسب خدمات

7/53±6/344

شناخته شده به دلیل کیفیت باالی خدمات.

7/31±6/6637

شناخته شده به دلیل تکریم مشتریان

7/72±3/347

از بین حیلههای مد

اپفزر ،ارتباه معویداری بهین

میهانگین حیلههههای شخصهیت بزنهد ،پیکهز بزنهد و

( .)P>1/15در حالی هه در مهورد سهایز حیلهههها
ادتتف معویداری یافت نشد (جدو .)3

فهزههوگ بهزند با میانگین ی  3/51به دسهت آمهد
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بازتابش

اعتماد

7/34±6/714
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جدول  :3بررسی مطلوبیت حیطه های مدل کاپفرر بر مبنای تصویر ذهنی در بیماران مورد بررسی
تمیز و منظم

433

7/332

تأیید

اعتماد

432

7/734

تأیید

شخصیت متمایز

734

3/333

رد

مدرن و مطابق با تکنولوژی روز

432

3/346

تدیید

اهمیت به رعایت مسائل زیست محیطی

432

2/454

تدیید

اهمیت به بیماران

733

6/337

تأیید

مراقبتهای ضروری و فوری (اورژانس) بدون توجه به تامین هزینه

432

3/411

رد

6

1/318

تأیید

ارائه انواع خدمات درمانی

432

3/735

تأیید

خدمات به موقع و با سرعت مناسب

432

6/535

تأیید

هزینههای مناسب

432

7/476

تأیید

خدمات مناسب به همراهان بیمار

734

3/434

رد

کیفیت باالی خدمات بیمارستان

432

4/623

تأیید

دسترسی آسان

432

63/535

تأیید

ارائه اطالعات به نحو مطلوب و به میزان کافی

432

6/364

تأیید

توجه به نیازهای روحی و روانی بیماران و خانواده آنها

436

- 6/637

رد

7

8/803

تأیید

اهمیت رعایت شئونات اسالمی

432

2/141

تأیید

اهمیت تکریم ارباب رجوع

432

67/544

تأیید

اهمیت کیفیت خدمات سالمت

432

65/731

تأیید

اهمیت وجود فضای شور و نشاط و همدلی

432

4/555

تأیید

اهمیت امانت داری و حفظ اسرار بیمار

432

66/356

تأیید

4

5/087

تأیید

راهنمایی کارکنان

432

- 63/562

رد

کارکنان شاداب و پرانگیزه

432

- 23/154

رد

کارکنان پاسخگو

432

- 4/434

رد

کارکنان صادق و قابل اعتماد

432

2/62

تأیید

8

- 8/157

رد

بیماران از طبقات باالتر اجتماعی

733

- 2/332

رد

بیماران متفاوت

436

6/354

تأیید

1

- 0/091

رد

شناخته شده

432

66/165

تأیید

شناخته شده به دلیل قیمت مناسب خدمات

432

6/431

تأیید

شناخته شده به دلیل کیفیت باالی خدمات.

432

- 4/653

رد

شناخته شده به دلیل تکریم مشتریان

734

- 5/634

رد

8

- 0/036

رد

موارد

شخصیت برند

کل

پیکر برند

کل

فرهنگ برند

کل
رابطه

کل
خودانگاره

کل
بازتابش

کل

بحث و نتیجهگیری

به دود ادتصا ،داد ه در ملالعه  Kempنیص به

ملابق با یافتههای این ملالعه در حیله شخصیت

گصیوه اعتماد اشار شد است ( .)21همچوین تأثیز

بزند ،گصیوه اعتماد بیشتزین میانگین امتیاز ( )6/74را

اعتماد بز بزند بیمارستانی در ملالعات انجاپ شد در

712

فصلنامه  -ژپوهشاهی سالمت محور

–سال سوم /شماره / 4زمستان 6931

] [ Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir on 2023-01-08

df

T0

نتیجه
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حت و همکاران ( ،)21روستا و

حت و همکاران ( ،)21روستا و همکاران ( )22و

ایزان توسط

همکاران ( ،)22انصاری و محمدی ( ،)11زبتیی و

فارسی و عام ی ( )32نیص به این یافته اشار شد

همکاران ( )23و محمدی ( )24به اثبات رسید است.

است .نحو بزدورد ادر پصشکی بز تداوپ رابله

میتوان بیان نمود ه اعتماد تأثیز م بتی بز نگزش

بیمار با بیمارستان تأثیزگذار است ( .)21همچوین

افزاد نسبت به بزند بیمارستانی دارد و ضمن ایجاد

حضور ادر پصشکی معتمد موجز به تعامتت اثزبخش

رضایت و ارتقای ستمت ،موجز به بهبود عم کزد

بین بیمار و ادر درمانی میگزدد و به نوبه دود موجز

بیمارستان نیص میگزدد.

به افصایش رضایت بیمار از یفیت ددمات ارائه شد

در حیله پیکز بزند ،گصیوه دستزسی آسان بیشتزین

و وفاداری بیمار نسبت به بزند بیمارستانی میگزدد.

میانگین امتیاز ( )4/12را به دود ادتصا ،داد.

یافتهها نشان دادند ه مورد شوادته شد بیشتزین

یافتههای ملالعهای رضایت مشتزی از یفیت ددمات

میانگین ( )4/15را در حیله بازتابش به دود

ستمت ( )25و در ملالعهای دیگز آگاهی از بزند

ادتصا ،داد بود .شوادت بزند نه توها موجز به

بیمارستانی به عووان مه تزین عامل شوادته شد

افصایش تعداد ارجاعات ،ایجاد فز تهای فزوش

است ( .)26به نظز میرسد دلیل وجود این تفاوتها،

داد ی و تکزر استفاد میگزدد ،ب که باع

افصایش

اثز عوام ی هون دا ،بودن بیماری و نوع بیمه

سوددهی و بهبود عم کزد بیمارستانی میگزدد.
ملابق با یافتهها متفاوت بودن بیماران ،بیشتزین

درمانی بیماران باشد.
سایز یافتهها نشان داد ه یفیت ددمات ستمت در

میانگین ( )3/63را در حیله دودانگار آرمانی داشته

حیله فزهوگ بزند بیشتزین میانگین ( )4/21را داشت.

است .متفاوت بودن بیماران از نظز بقات اجتماعی و

حت و

اقتصادی و یا حتی نوع بیماری دود عام ی بز ویژگی

همکاران ( Sirisha ،)21و Cham ،)27( Babu

موحصز به فزد بزند بیمارستان است ،هزا ه ددمات

( ،)28روستا و همکاران ( )29( Wu ،)22و مهزنوش

آن بیمارستان به تماپ بیماران ارائه میشود و همه به

و هماسبی ( )31انجاپ شد است ،تأیید وود این

راحتی به آنچه ه نیاز دارند دست دواهود یافت و

یافته بود اند .میتوان گفت ه یفیت ددمات تأثیز

این موضوع تأثیز م بت بز وفاداری بیمار به بزند

م بتی بز نگزش و رضایت بیماران دارد و میتوان با

بیمارستانی دواهد داشت.

یافتههای حا ل از ملالعاتی ه توسط

داد .ضمن این ه افصایش یفیت و در نهایت رضایت

پیکز بزند و فزهوگ بزند با میانگین

ی  3/51به

بیماران دود گامی مؤثز جهت شوادته شدن مزا ص

دست آمد (  .)P>1/15ملالعات انجاپ شد توسط

درمانی ،مزاجعات مکزر و در نهایت افصایش

نیک ورز ( ،)33فیض و همکاران ( )7و Vinodhini

درآمدزایی میباشد.

و  )34( Kumarنشان داد ه ارزش ویژ بزند تحت

یافتهها نشان دادند ه ار وان ادق و قابل اعتماد

تأثیز عوام ی هون تداعی بزند ،یفیت ادراك شد ،

بیشتزین میانگین ( )3/65را در حیله رابله به دود

اعتماد به بزنهد ،وفهاداری بهه بزند قزار دارد و از

ادتصا ،دادند .در ملالعات انجاپ شد توسط

تعهد به رابلهه بها بیمارستان ناشی میشود .ارزش
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ویژ بزند مبتوی بز بیمار هوگامی رپ میدهد ه

محدودیتهایی نظیز عدپ دقت باالی پاسخدهودگان

بیماران سلح باالیی از آگاهی به بزند داشته باشود

مواجه شد باشد.

( .)33سازمانها بدون توجه به دواسته مشتزی
نمیتوانود به حیات دود ادامه دهود و توجه به

پیشنهادها

دواسته و تزجیحات مشتزی موجب رضایت و

با توجه به موارد ملزح شد میتوان با جذب و به

وفاداری او میگزدد و در نتیجه افصایش شهزت و

ارگیزی پصشکان متخصص و باتجزبه ،داشتن

اعتبار شز ت و همچوین افصایش سودآوری آتی

داقت و دیزدواهی نسبت به بیماران ،رعایت

شز ت را به دنبا دارد ( .)33با اجزای هز یک از

عدالت در درمان ،مشار ت دادن بیماران در فزآیود

اقهدامات مزبهوه بهه عوامهل اثزگهذار بهز ارزش

درمان ،اجزای بزنامههای مدیزیت یفیت جامع،

ویژ بزند بیمارستان ،میتوان جایگا بزند بیمارسهتان

آموزش و ا تح مهارتهای حزفهای ار وان،

را در ذهن بیماران یا همزاهان آنها به عووان بزند

اهش مدت زمان انتظار بیماران و نهادیوهسازی

بزتز و با ارزش بهبود و توسعه داد .نکته مه دیگز

فزهوگ مشتزی مداری گامی مؤثز جهت ارتقای بزند

این ه وفاداری بیماران به بزند ارائه دهود ددمات

بیمارستانی بزداشت.

درمانی موجب شکلگیزی ارتبا ات قوی بین آنان و
ارائه دهود ددمات درمانی شد ه به نوبه دود بز
ارتقاء سلح ستمت جامعه تأثیزگذار دواهد بود؛
بوابزاین بیمارستانها باید روابلی قوی با مشتزیان
ایجاد و حفظ وود تا تعهد مشتزیان را افصایش دهود.
این ملالعه به دلیل محدودیت زمانی در یک
بیمارستان انجاپ شد؛ بوابزاین نتای آن قابل تعمی به
سایز بیمارستانها نمیباشد .همچوین ابصار این
پژوهش پزسشوامه بود،

سپاسگزاری

بدین وسی ه از یه افزادی ه در انجاپ پژوهش حاضز
همکاری نمودند ،تشکز و قدردانی به عمل میآید.
تعارض منافع

در این پژوهش تعارض موافعی بین نویسودگان وجود
نداشته است.

ه ممکن است با
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Abstract
Background & Objectives: One of the most valuable assets of any organization is its brand
because it causes more profit margins, better cooperation channels and other benefits for the
organization. The aim of this study was to investigate the factors affecting brand identity of
hospitals in a semi- governmental hospital in Tehran/ Iran.
Methods: In this descriptive-analytic study, 403 hospitalized patients in a semi-governmental
hospital were selected by available sampling method in 2016. The data gathering tool was a
researcher-made questionnaire based on the Kapferer model (including 30 questions in 6
domains of brand personality, brand physique, brand culture, relationship, self-image and
reflection). Data were analyzed using one-sample t-test in SPSS 16 software.
Results: The highest mean scores were attributed to the importance of service quality (4.21),
known cases (4.15) and easy access (4.02). The least mean scores belonged to patients' mental
and psychological needs (2.31), the distinctive character (2.45) and happy and motivated staff
(2.63). There was a significant relationship between total mean score (3.51) and brand
personality, brand physique and brand culture (P<0.05).
Conclusion: Hospitals cannot survive without attention to the patients' demands. Therefore,
by implementing any of the factors affecting the hospital brand identity, it is possible to
improve the hospital brand status in the minds of the patients as a superior and valuable
brand.
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