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Abstract 
 
Against the background of a thorough specialization, any professional, no matter his/her 
specialization, has to build around and for himself strong integrated and marketing campaigns, 
which should shed light on him/her and make him/her eligible for the consumers of services from 
his/her area of specialization. The personal brand is what a person wishes to do in order for him/her 
to escape the anonymity of his/her profession, to become visible in a certain circle or for a 
particular cause.  
The cover is important, but the content is essential, as it is the one that gives the final touch to the 
product and/or services. 
As regards the medical field, the evolution of the medical system in Romania and, even more so, 
the existence of private medical services are factors against which the imposing app, the reputation, 
the fame of a doctor work as an elegant and outstanding label placed in front of the consumers. 
Unlike other types of services, medical services, including doctors, no matter their specialization, 
have that particular feature of being evaluated by the consumers only from the point of view of 
perception, few of them having the necessary competences to make an objective assessment. 
 
Keywords: Personal brand, Personal brand of doctors, branding of medical services, 
personal branding 
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 رندسازي شخصی براي پزشکان، ضرورت ها و اهمیتب

  دکتر سید محمد مهاجر

 رییس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

 
 چکیده

اي براي خود داشته باشد. این پارچهاي با هر تخصصی باید کمپین بازاریابی قوي و یکدر محیطی کامال تخصصی، هر فرد حرفه

ي تخصصی سازد. برند شخصی او را واجد شرایط مورد نظر مشتریان خدمات این زمینهکمپین بایستی موقعیت وي را روشن کند و 

سازد. جلد مهم است، اي خاص یا به علتی خاص نمایان میدهد و وي را در دایرهاي نجات مینامی حرفهچیزي است که فرد را از گم

 زند. خدمات یا محصول می اما محتوي ضروري است؛ زیرا این محتوي است که حرف آخر را در مورد یک

تواند عنوانی برازنده و برجسته پیش روي مشتریان باشد که در برابر عواملی ي پزشکی، ابهت، اعتبار و شهرت یک پزشک میدر حوزه

 ایستد. هاي خدمات درمانی خصوصی میتر از آن وجود بخشنظیر تحوالت نظام سالمت رومانی و مهم

بخش خدمات درمانی از جمله پزشکان، با هر تخصصی، داراي یک ویژگی خاص است. در این بخش  بر خالف دیگر انواع خدمات،

 ها صالحیت الزم را براي انجام ارزیابی عینی دارند. کنند و تعداد کمی از آنمشتریان، افراد را تنها از دیدگاه ادراکی ارزیابی می

 

 برندسازي شخصی، کیپزشخدمات برندسازي ، پزشکان : برند شخصیهاکلیدواژه

 

 مقدمه .1
سیستم بهداشت عمومی رومانی از دو سو تحت فشار تغییرات است. از یک سو، نیاز به اصالحات در تمام سطوح با توجه به ضرورت 

 ني اروپا و نیز الزامات تحمیل شده توسط بیماران تبییي پیوستن به اتحادیهها و الزامات تحمیل شده به واسطهمطابقت با چارچوب

کنند. اي حساس مثل پزشکی نیز متخصصین را بر اساس شهرت و اعتبارشان شناخته و انتخاب میشده است. بیماران حتی در زمینه

از سوي دیگر، نیاز به اصالحات به دلیل خود تحوالت پزشکی ایجاد شده است. تحوالتی که به صورت عام در جامعه و به طور خاص 

هاي عمومی مختلف ایجاد شده است. این نیازها تمایل به تغییرات را در سایر کشورهاي توسعه شهاي مدرن مدیریت بخدر سیستم

 اند.یافته نیز شکل داده

هاي دوم به بعد بر اساس ادراك انتخاب یک پزشک توسط بیمار در اولین معاینه بر اساس میزان رضایت سایر بیماران و در معاینه

 شود. خود بیمار انجام می

بود نیروي اي بر کمي پزشکی تاکید ویژهي امروز رومانی در زمینهاین با توجه به اختیار مشتري در انتخاب یک پزشک، در جامعهبنابر

ي بهداشت و تا حدي به دلیل سیاست محدودیت پیشرفت در نظام سالمت)، انسانی (عمدتا به دلیل مهاجرت متخصصین از حوزه

یفیت ي کبود کارکنان واجد شرایط در زمینهی از کارکنان درگیر در فرآیند مراقبت بیمار، یا کماي بخشناکافی بودن مهارت حرفه

 شود.ي پزشکی و نتایج بالینی حاصل میهاي بیمارستانی شده است. این امر موجب تغییرات زیادي در حرفهسیستم

 ایم. ارائه کرده 1ما وضعیت فعلی مهاجرت پزشکان را بر حسب شهرستان در جدول 
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 : درصد پزشکان مهاجر نسبت به کل پزشکان در هر شهرستان1جدول 

 شهرستان درصد

 1تر از %کم

Arges, Bistrita-Nasaud, Braila, Brasov, 

Calarasi, Dolj, Galati, Ialomita, Mures, 

Prahova, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vrancea 

% 2-1 

Botosani, Caras - Severin, Covasna, 

Dambovita, Gorj, Harghita, Mehedinti, Olt, 

Teleorman, Valcea 

% 3-2 

Alba, Bacau, Buzau, Giurgiu, Maramures, 

Neamt, Salaj, Satu-Mare, Sibiu, Sectorul 

agricol Ilfov 

% 4-3 Bihor, Cluj, Constanta, Timis, mun. Bucuresti 

%5-4 Arad 

 Iasi 5بیش از %

 

 طالعات پیشین. مرور م2

ي جدید تفکر مدیریتی را با توجه به انرژي، سبک، نفوذ شود، شیوهنیز شناخته می 2هاي پسامدرنکه به عنوان پدر شرکت 1تام پیترز

شود. بندي جهانی تام پیترز به عنوان یکی از تاثیرگذارترین متفکرین تجاري شناخته میهاي خود ایجاد کرده است. در طبقهو ایده

نوشت که انقالبی در مفهوم برند شخصی ایجاد کرد. در این مقاله » برندي به نام شما«اي با عنوان وي مقاله 2000ي غاز دههدر آ

شود پرداخته است. این متخصص مدیریت جهان برندها را شرح که در آن بر برند شخصی تاکید می 3عصر افرادي وي به مسئله

اعتراف » EU«که به اهمیت برند شویم؛ اگرچه به محض اینشور برندها تعریف و درك میدهد. جهانی که در ما بر اساس منمی

کنیم همه چیز تغییر خواهد کرد. به اعتقاد پیترز، موفقیت یک کسب و کار در جهان معاصر با توجه به توان ایجاد برند شخصی 

 شود تا صالحیت شرکا. تر بر اساس تعامالت فردي تعیین میشود و روابط شراکتی بیشتعیین می

هاي گذشته و ارتباطات و انتظارات آینده جایگاه خاصی در ذهن مشتري دارد، ایجاد برند که یک برند بر اساس تجربهبا توجه به این

وت، مزایا، هاي متفاتر است. ایجاد برند شخصی میانبري براي ویژگیشخصی در پزشکی به دلیل تخصصی و خاص بودن شرایط ساده

کند. یک برند پیوندي عاطفی و داراي تر میگیري را سادهدهد و فرآیند تصمیمها را کاهش میها است که پیچیدگیرها و ارزشباو

 ).I ،2009آورد (کومانسکو، شخصیت است که قلب و ذهن مشتري را به دست می

زشکی است. به همین دلیل است که به خصوص در ترین منبع در سازمانی پمنابع انسانی، خواه داراي برند شخصی باشد یا نه، مهم

هاي پزشکی و عملکرد مناسب کل نظام سالمت اي اساسی در موفقیت سازمانها به منابع انسانی با عنوان مولفههاي اخیر، نگاهسال

 بوده است.

مت شده بود. اصالحات بخش سال هاي بهداشتی نا دیده گرفتهدر گذشته اهمیت مدیریت منابع انسانی در برابر سطح عملکرد سازمان

سازي و ایجاد سازوکارهاي بازاریابی و نیز افزایش رضایت بیمار تمرکز داشته پارچهها، یکعمدتا بر تغییرات ساختاري، نظارت بر هزینه

                   
1 Tom Peters 
2 Post-modern corporation 
3 Individual’s Era 
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 هايام سیستمها در تمرو است. این چالشهاي متعددي روبهي بهداشت با چالشاست. در حال حاضر مدیریت منابع انسانی در حوزه

وري پایین، ساختار نامناسب و در نهایت توزیع بود منابع مالی، به کارگیري غیرموثر آن، بهرهبهداشتی جهان مشترك هستند:  کم

 جغرافیایی نامناسب منابع در نظام سالمت. 

ه مار دارد و حتی به آن وابستي پزشکی فرآیندي است که ارتباط نزدیکی با میزان رضایت بیاي در حوزهایجاد برند شخصی حرفه

ي نزدیکی با نظارت بر وضعیت سالمت و گزارش وجود بیماري یا معلولیت مزمن توسط خود فرد دارد. ها رابطهاست. رضایت آن

تري از سالمت خود دارند. همین طور، کسانی که وجود بیماري کنند، رضایت کمافرادي که وضعیت سالمت خود را منفی ارزیابی می

). رضایت از سالمت عالوه بر ارزیابی 2004، 4تري از وضعیت سالمت دارند (اندرسوناند، رضایت کممعلولیتی مزمن را گزارش کرده یا

کنند نیز بستگی دارد: جنسیت، سن، سطح تحصیالت، وضعیت شغلی و چنین به عواملی که وضعیت سالمت را تعیین میآن هم

 ).2009؛ اندرسون و همکاران، 2008، 5پتو؛ پریسو2004میزان درآمد (اندرسن، 

 

 هااهداف و روش .3

سال  40تا  18ي مورد نظر ما از زنان بین نامه بوده است. نمونهي موردي ما بر اساس نتایج حاصل از به کارگیري یک پرسشمطالعه

ماه گذشته حداقل یک بار از  3تشکیل شده است؛ مادران روستایی یا شهري با حداقل یک فرزند در تمام سطوح ساختار، که در 

ماه گذشته حداقل یک بار از خدمات تخصصی پزشکی استفاده کرده اند. نوع خدمات تخصصی یا  6خدمات پزشک خانواده و در 

 2013تا ژوئن  2012ي اکتبر ها در بازهنامهمحل آن اهمیتی ندارد (درمانگاه خصوصی، بیمارستان دولتی یا بخش خصوصی). پرسش

، و نیز درمانگاه خصوصی 7تنها بیمارستان مخصوص کودکان مولداویایی 6یاش» سنت ماریا«قلب و عروق اورژانس بیمارستان  در بخش

 1ها در شکل نامه معتبر شناخته شدند. ساختار نمونهپرسش 266ها تعداد اند. پس از بررسی آنتکمیل شده» 20008ساناتاته «
 نشان داده شده است:

 

 هاساختار نمونه -1شکل 

                   
4 Anderson 
5 Precupetu 
6 Iasi 
7 Moldavia 
8 Sanatatea 2000 

 اسخ دهندگانتعداد پ

 میزان در آمد اصالت تحصیالت

ی
ابتدای

 

ی
راهنمای

 

ستان
دبیر

 

شگاه
دان

 

ی
روستای

 

ي
شهر

 

ن
پایی

 

ط
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س
التر از متو
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 ي مورديمطالعه .4
دهندگان (دولتی یا خصوصی)، یکی از سواالت ي کاري پزشک هر یک از پاسخبدون در اختیار داشتن اطالعات مربوط به حوزه

شد. می ربوطاند، مها را تکمیل کردهنامهنامه به تفاوت بین بخش خصوصی و دولتی از دیدگاه افرادي که لطف کرده و پرسشپرسش

اي پزشک و هم از نظر امکانات بخش درمانی (جو، امکانات و وسایل، تمیزي، محیط، تجهیزات و این تفاوت هم از نظر سطح حرفه

 نشان داده شده است. 2غیره) است. نتایج در شکل 

 

 موافق هستید؟» خصوصی وجود داردهاي دولتی و تفاوت قابل توجهی بین بیمارستان«ي تا چه حد با گزاره -2شکل 

 

دهندگان مناطق شهري با درآمد باالي متوسط کامال با این گزاره موافق هستند. در قطب توان مشاهده کرد که پاسخبه راحتی می

ن گزاره یمخالف این افراد، کسانی که داراي درآمد پایین یا متوسط، از مناطق شهري و داراي حداقل تحصیالت دبیرستان هستند، با ا

این  ها با توجه بهدهندگان داراي تحصیالت دانشگاهی و درآمد باالتر از متوسط، با عبارت موافق هستند. این پاسخاند. پاسخمخالف

ه کند، منطقی بواقعیت که برداشت عمومی جامعه این است که بخش خصوصی حتی از دیدگاه درمانی نیز خدمات بهتري عرضه می

دمات شامل صالحیت کارکنان تا تجهیزات و کیفیت درمان است. از این نظر، ادبیات تخصصی این واقعیت را رسد. این خنظر می

. ي اروپا بوده استهاي بهداشتی اتحادیهدهد که عدالت و دسترسی به خدمات بهداشتی باکیفیت همواره از اهداف سیاستنشان می

هاي ها استناد شده است: دسترسی براي همه، کیفیت باالي خدمات مراقبتنموارد زیر از جمله اصول اساسی هستند که اغلب به آ

ها و پزشکی و پایداري بلند مدت. از دیدگاه نظام امنیت اجتماعی مبارزه علیه محرومیت اجتماعی، تبعیض، ترویج برابري فرصت

 ).2011، 10و ربلینو 9عدالت اجتماعی نکات مهمی هستند که باید در نظر گرفته شوند (سویتو

دهند. به این معنی که هاي مختص سوالی در رابطه با انتخاب اول در هنگام انتخاب پزشک یا بیمارستان را نشان میپاسخ 3شکل 

 کند یا برند یک پزشک خاص را؟ دهنده بیمارستان خاصی را انتخاب میاگر موارد اضطراري در میان نباشد، پاسخ

                   
9 Soitu	
10 Rebeleanu	

درآمد باالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 متوسط

تحصیالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 ابتدایی

تحصیالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 راهنمایی

 تحصیالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 دبیرستان

 تحصیالت
 دانشگاهی 

 اصالت شهري اصالت روستایی

 درآمد 
 متوسط

 پاییندرآمد 

 مخالفت شدید

 نه موافق و نه مخالف

 مخالف

 موافق



  

6 

 

 

 کنید یا بیمارستان را؟یط اضطراري نباشد، شما پزشک را انتخاب میمعموال اگر شرا -3شکل 

 

اي هآیند، تحصیالت متوسط دارند و از نظر میزان درآمد در دستهبیمارستان انتخاب اول کسانی است که از مناطق روستایی می

دهندگان ت توجیه کرد که این دسته از پاسختوان با توجه به این واقعیگیرند. این تصمیم را میدرآمدهاي پایین یا متوسط قرار می

 دهد وهاي دولتی را پوشش میي درمانی اجباري بیمارستانها است و نه پزشک، معتقدند که بیمهکه بیمارستان انتخاب اول آن

، لم دبیرستانهاي مکملی در بر نخواهد شد. افراد داراي درآمد باالي متوسط، ساکن مناطق شهري و با حداقل تحصیالت دیپهزینه

 کنند و محل فعالیت وي (بیمارستان دولتی یا درمانگاه خصوصی) اهمیتی ندارد. معموال پزشک را انتخاب می

ي دهندگان دربارهدهد. به عبارت دیگر، از پاسخمیزان وفاداري بیماران به پزشکی که از شهرت وي باخبر هستند را نشان می 4شکل 

دهندگان نظر خود در رابطه با انتخاب تر پاسخبیمارستانی دیگر سوال شده است. در این حالت، بیشها به امکان انتقال پزشک آن

بین رفتن به بیمارستان دیگر جهت مراجعه به پزشک خود یا وفاداري به بیمارستان و دریافت خدمات درمانی مشابه از پزشکی دیگر 

 اند. را اعالم کرده

نند. کآمد پایین، از هر دو مناطق شهري و روستایی، کسانی هستند که پزشک خود را دنبال نمیافراد داراي تحصیالت متوسط و در

ي این وضعیت این است که افراد داراي اند از خدمات ارائه شده توسط وي بسیار راضی هستند. دلیل عمدهکه اعالم کردهبا وجود آن

 دانند.هاي مکمل مینههاي ذکر شده، تغییر مکان را به معناي افزایش هزیویژگی

 بیمارستان پزشک

 تحصیالت
 اصالت

 درآمد
شگاه

دان
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 کنید؟اگر پزشک شما به بیمارستان دیگري برود آیا باز هم به وي مراجعه می -4شکل 

 

یم ي مستقیم یا غیرمستقهاي ارائه شده توسط پاسخ دهندگان در رابطه با میزان اهمیت توصیهکند تا پاسخبه ما کمک می 5شکل 

اصال «به این معنا است که موضوع  1ارائه شده است؛  5تا  1ها به صورتی مقیاسی بین پاسخیک پزشک خاص را نشان دهیم. این 

 است. » بسیار مهم«به معناي  5و » اهمیتی ندارد

 

 

است؛ از نظر شما میزان اهمیت » بسیار مهم«به معناي  5و » اصال اهمیتی ندارد«یعنی  1، که در آن 5تا  1در مقیاس  -5شکل 

 ي مستقیم یا غیرمستقیم یک پزشک خاص چیست؟هتوصی

 

سانی چنین کهایی که تحصیالت ابتدایی یا راهنمایی دارند و همتر، به خصوص آنتوصیه از دید افراد داراي سطح تحصیالت پایین

از  شایعی نیست. گیري، موضوع بحثهاي پزشکی و پیشآیند، اهمیت ندارد. در مناطق روستایی، آموزشکه از مناطق روستایی می

 دانمنمی خیر بله

 اصالت تحصیالت
 درآمد

شگاه
دان
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س
متو

 
ن
پایی

 

صی
ح
ت

ت
ال

 دانشگاه 
 دبیرستان
 راهنمایی
 ابتدایی

 شهري
 روستایی

 باالتر از متوسط
 متوسط
 پایین

ت
صال

ا
 

د
درآم

 

 5بسیار مهم 
 3بدون نظر 
 1اصال اهمیتی ندارد

 4مهم 
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 هاي پزشک خانواده ندارند.دیدگاه میزان درآمد، افراد داراي درآمد پایین یا متوسط توجه خاصی به توصیه

 ها مراجعه کنند، کسب اطالع کنند، امکاني پزشکانی که قرار است گهگاه یا در بلندمدت به آندر صورتی که بیماران بخواهند درباره

د دارد. با توجه به این امکان، یکی از سواالتی که در این مطالعه مطرح شده است به موضوع کسب اطالع قبل ها وجواین امر براي آن

 اند.نشان داده شده 6هاي این سوال در شکل از مراجعه به پزشک پرداخته است. پاسخ

 

 کنید؟ي وي کسب اطالع میآیا پیش از مراجعه به پزشک درباره -6شکل 

 

کنند، اما این تحقیق به صورت متعهدانه ي وي تحقیق میاند که پیش از مراجعه به پزشک دربارهدهندگان اقرار کردهشی از پاسخبخ

آیند و درآمد بسیار پایین دارند در این یا به منظور یافتن جزئیات مربوط به موفقیت وي نیست. افرادي که از مناطق روستایی می

یست و ها نلیل این رفتار ممکن است به این واقعیت مربوط باشد که ابزارهاي اطالعاتی چندانی در اختیار آنگیرند. ددسته قرار می

د، سطح کنني پزشک نمیگیرند. ویژگی دیگر گروهی که هیچ تحقیقی دربارهها امکان انتخاب پزشک را در نظر نمیدر عین حال آن

 اي داراي درآمد پایین و متوسط هستند.هها است. این افراد متعلق به دستهدرآمد آن

 

 گیرينتیجه .5
توانیم به این واقعیت برسیم که برند یک پزشک با توجه به کل اطالعاتی که تا کنون از طریق این بررسی به دست آمده است، می

و حداقل داراي تحصیالت تواند براي افراد داراي درآمد باالي متوسط یک انتخاب باشد؛ به خصوص افراد ساکن در مناطق شهري می

 کنند. دیپلم به این موضوع توجه می

هاي دولتی است؛ دهندگان این است که خدمات درمانی ارائه شده در موسسات خصوصی بهتر از خدمات بخشبرداشت کلی پاسخ

نی خصوصی دارند، درآمد تر موارد، افرادي که دسترسی به خدمات درماکنند. در بیشاگرچه پزشکان یکسانی در هر دو بخش کار می

 يي برخی خدمات درمانی خاص در بخش خصوصی از تخفیف خانهرسد عموم مردم از این واقعیت که ارائهباالیی دارند. به نظر می

 ي سالمت برخوردار است، آگاه نیستند.بیمه

رك دانشگاهی) قابل شناسایی است. تر موارد برند شخصی یک پزشک به راحتی براي افراد داراي مدارك آموزش عالی (مددر بیش

خواهند ي پزشکی که میکنیم. افراد این دسته به دنبال کسب اطالعات دربارهي درآمد باالي متوسط صحبت میچنین دربارهاما، ما هم

است  رومانی این ها براي نظام سالمتي مثبت این یافتهبرند. جنبههاي دوستان خود بهره میبه وي مراجعه کنند هستند و از توصیه

که این دسته اگرچه در مقایسه با کل جمعیت کشور کوچک است، اما افراد آن حاضرند براي دریافت خدمات درمانی با کیفیت از 

 پزشک مورد نظر خود، هزینه پرداخت کنند. 

ن تر است. ایبیش يدهندگان این است یک پزشک مشهور یا پزشک موفق به معناي هزینهتر پاسخدر کل، برداشت کلی بیش

 ي حقوق بیمار و تا حدي به دلیل پذیرش این نبود آگاهی است.فرض تاحدي ناشی از نبود آموزش در زمینهپیش

 روستایی شهري
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 دانشگاهی
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 دبیرستانی

 تحصیالت راهنمایی

 تحصیالت ابتدایی
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 درآمد پایین

 بله خیر نه به صورت خاص
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