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Abstract
Development of the country's health insurance system one of the most important commands
emphasized in the general policies of the Supreme Leader is the Fifth Development Plan Act and one of
the main goals of the Iranian Health Insurance Organization. Therefore, the purpose of this study is to
investigate the purpose of influencing factors on health insurance marketing strategy.
The search for the articles in this study is a review by searching the database of Google Scholar,
ProQuest, Elsevier, Pubmed, Barakatkns and Scopus from 2006 to 2019. Word or statements of the
Persian and English articles were based on keywords: strategy, marketing, health insurance and their
English equivalent; strstegies, marketing," Insurance, Health". Finaly, of the search, 148 articles were
obtained and out of 65 articles after title and abstract screening, 46 articles after study abstract and 35
articles after fulltext review were excluded, and finally 30 articles eligible for inclusion.
Results showed that various factors such as defensive strategy, analytical strategy, predictive strategy,
cost leadership strategy, differentiation strategy, etc. have an impact on health insurance, which indicates
that the program needs to be controlled for strategic planning is used in health insurance and the ability of
health insurance managers to achieve organizational goals and optimal management is an essential
requirement.
Therefore, relying on upstream documents, the Minister of Health and Medical Education's plan to submit
to the Islamic Consultative Assembly the aim of ensuring the health insurance programs of the People's
Health Insurance Organization in order to manage the sanctions in the field of health well.
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عوامل مؤثر بر استراتژی بازاریابی با رویکرد آموزشی بیمه سالمت

چكيده
توسعه نظام بیمه سالمت کشور همانا یکی از مهمترین فرامین مورد تأکید در سیاستهای کلی مقام معظم رهبری،
قانون برنامه پنجم توسعه و یکی از اهداف اصلی سازمان بیمه سالمت ایران میباشد .بنابراین هدف مطالعه ،بررسی هدف
عوامل مؤثر بر استراتژی بازاریابی بیمه سالمت ارائهشده است.
جستجوی مقالهها با مطالعه حاضر از نوع مروری میباشد که از طریق جستجو در پایگاه اطالعاتی؛

Google Scholar

 ProQuest, Elsevier, Pubmed, Barakatkns, Scopusدر محدوده سالهای  9112-9102صورت گرفته است .استفاده از
کلمه یا عبارت فارسی؛ آموزش ،استراتژی ،بازاریابی ،بیمه سالمت و معادل انگلیسی آنها؛ ،Marketing ،strstegies
 Health insuranceانجام گردید .انتهای جستجو ،تعداد  041مقاله به دست آمد و از بین  26مقاله پس از غربالگری عنوان و
چکیده 42 ،مقاله پس از مطالعه چکیده و  56مقاله پس از بررسی متن مقاالت کنار گذاشته شدند ،نهایتاً 51 ،مقاله واجد
معیارهای ورود به مطالعه شناخته شد.
یافتههای استخراجشده نشان داد که عوامل مختلف مانند استفاده از استراتژی تدافعی ،استراتژی تحلیلی ،استراتژی پیشنگر،
استراتژی رهبری هزینه ،استراتژی تمایز و  ...بر بیمه سالمت اثرگذار میباشد که نشان میدهد برای کنترل عوامل بایستی از
برنامهریزی استراتژیک در بیمه سالمت بکار برد و توانمندی مدیران بیمه سالمت در دستیابی به اهداف سازمانی و
مدیریت بهینه یک ضرورت مسلم میباشد .بنابراین ،با تکیه بر اسناد باالدستی ،برنامه تقدیمی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی به مجلس شورای اسالمی با هدف تامین سالمت مردم برنامههای سازمان بیمه سالمت نیز در همین راستا
محقق شود تا بتوانیم شرایط تحریم در حوزه سالمت را بهخوبی مدیریت کنیم.
واژههای کليدی :بیمه سالمت ،بازاریابی ،آموزش.

مقدمه
مفهوم استراتژی از فضای رقابتی ،مزیت رقابتی و

شرکت امکان غلبه بر رقبای خود را بهطور مداوم فراهم

محدودیت منابع به وجود آمده است که مزیت رقابتی

میکند( .)0اتخاذ استراتژیهای مناسب در سازمان

عبارت است از مجموعه منابع یا قابلیتهایی که به

بهویژه در نظام سالمت بیمه ،عنصری تأثیرگذار محسوب
میگردد.

 .0دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-بازاریابی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،ساری ،ایران.
 .9استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،ساری ،ایران.
 .5دانشیار ،مرکز مطالعات توسعه آموزش ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ایران ،ساری.
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در راستای آن به کار بستهاند در نهایت منجر به عملکرد

عصر حاضر عبارت است از تأمین و ارضای نیازها و

بهتر در صنعت بیمه سالمت ایران گردیده است( .)9چهار

خواستههای مشتریان جهت حفظ و برقراری رابطه

رکن اصلی بیانیه استراتژی چیست؟

سودآور با آنها( .)1مفهوم قدیم مدیریت بازاریابی با

بیانیه مأموریت ،0این بیانیه ،فلسفه وجودی ما را بررسی

کاالهای موجود شرکت آغازشده و بازاریابی را عمل

میکند.
بیانیه اصول یا ارزشها 9بیان میکند که ما به چه چیزی
اعتقاد داریم و چگونه رفتار خواهیم کرد.
بیانیه چشمانداز ،5پیشبینی میکند که میخواهیم به کجا
برسیم .با توجه به نتایج حاصل از تکنیک ویکور ،اولویت
استفاده از استراتژیهای تدافعی به این صورت است:
مشارکت و همکاری با دیگر شرکتها ،اخراج برخی از
کارکنان سازمان ،فروش بخشی از سهام شرکت به دیگر
شرکتها و انحالل(.)5

بیانیه استراتژی ،برنامه بازی رقابتی شرکت را بیان میکند
که معموالً از بیانیه اهداف ،دامنه کسبوکار و مزیت
تشکیل میشود( .)4واژه بازاریابی بهصورت مجموعهای از
اقدامات و فرایندها برای ساخت ،برقراری ارتباط ،ارائه و
ردوبدل پیشنهادها که برای مشتری ،متقاضی ،شرکا و
جامعه دارای ارزش است ،تعریف میشود( .)6در متون
مدیریتی ،بازاریابی بهعنوان آن دسته از عملکردها و
فعالیتهای تجاری و بازرگانی تعریف شدهاست ،که
فرایندهای مبادله را بین تولیدکنندگان و مشتریان سازمانی
تسهیل میکند( .)2بازاریابی وسیلهای است که از طریق آن
استاندارد زندگی مردم توسعهیافته است( .)7مدیریت
بازاریابی عبارت است از :تجزیه و تحیل ،برنامهریزی،
اجرا و کنترل فعالیتهای طرحریزیشده بهمنظور ایجاد،
ساخت و حفظ مبادالت و روابط مفید متقابل با بازارهای
1

. Mission Statement
. Statement of Principle
3
. Vision Statement
2

Downloaded from ce.mazums.ac.ir at 11:33 +0330 on Monday November 16th 2020

شناسایی استراتژیهای که شرکتهای بیمه سالمت ایرانی

موردنظر جهت دستیابی به اهداف سازمانی.بازاریابی در

فروش و تشویق و ترغیب خریداران برای به دست آوردن
سواد از طریق افزایش فروش میداند .مفهوم جدید با
خریداران فعلی و بالقوه شرکت آغازشده و سود را از
طریق ایجاد رضایت خریدار جستوجو میکند( .)2مفهوم
راهبردی بازاریابی تمرکز مدیریت بازاریابی را به
مشارکتهای راهبردی و تثبیت موقعیت شرکت از طریق
ارتباط بین فروشندگان و خریداران در زنجیره ارزش با
هدف ایجاد ارزش برای مشتریان تغییر داده

است(.)01

دکتر کاتلر بهعنوان پدر علم بازاریابی مدرن در دنیا
شناخته میشود و دارای بیشترین عنوان کتب مرجع
مدیریت و بازاریابی در دنیاست .از منظر کاتلر بازاریابی
علم و هنر جستجو ،خلق و ارائه ارزش برای برطرف
کردن نیازهای بازار همراه با سودآوری است .علم
بازاریابی مدرن ،برای همه مراحل تولید یک محصول بر
اساس نوع محصول و صنعت بهویژه در بخش بیمه سالمت
نکات مهمی برای موفقیت دارد .اگر بخواهیم در بازاریابی
سالمت موفق باشیم و یا نقش مؤثری در گروه بازاریابی
کسبوکار سالمت داشته باشید ،به تجربه استفاده مشتری
از محصول و ذهنیتی که نسبت به برند و محصول تمرکز
کنید .با شناخت بهتر نیازهای مشتری و توجه به آن در
طراحی محصول ،انگیزه آنها را برای خرید محصوالت
افزایش دهید .تمرکز اصلی برای سودآوری در مارکتینگ
بر روی مشتری و نوع نگاه او است .انتخاب بازار هدف،
محور موفقیت بازاریابی محصول به شـمار

مـیآیـد(.)00

در جهان رقابتی ارائه خدمات سالمت مشتری محور از
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داده است که ناموفق بودن سازمانها از ناتوانی آنها در

سفارشی از بازاریابی رابطهای به شرکتها ،شعب،

بهرهگیری از فنون بازاریابی نشئت میگیرد( .)05توسعه

نمایندگان و کارگزاران بیمه ارائه شود و به آنها آموزش

نظام بیمه سالمت کشور همانا یکی از مهمترین فرمانها

دادهشده چگونه از این رویکرد در دنیای کار خود استفاده

مورد تأکید در سیاستهای کلی مقام معظم رهبری ،قانون

کنند( .)02ضمن اینکه مطالعات اندکی در راستای

برنامه پنجم توسعه و یکی از اهداف اصلی سازمان بیمه

استراتژی بازاریابی بیمه سالمت در ایران صورت گرفته

سالمت ایران میباشد .با تشکیل این سازمان ،یکی از

است .مطالعه حاضر باهدف عوامل مؤثر بر استراتژی

بزرگترین اصالحات نظام رفاه اجتماعی کشور به عهده

بازاریابی بیمه سالمت ارائهشده است در دهه گذشته،

آن نهاده شده و زمینه تحقق اهداف بلندی چون عدالت

برخی صندوقهای بیمه درمانی  ،مطابق اولویتهای

محوری ،ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات سالمت،

تعیینشده توسط هیئتمدیره خود  ،بخشهای آموزش و

کاهش پرداخت از جیب بیمهشدگان ،رفع همپوشانی

ارتقاء بهداشت را ایجاد کردهاند( .)07هدف از این تحقیق،

بیمهای و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام

بررسی عوامل مؤثر بر استراتژی بازاریابی با رویکرد

ارجاع در سراسر کشور فراهم گردید .بهاینترتیب همه

آموزشی بیمه سالمت است .تا بتواند سهم اندکی در

جمعیت  76میلیونی کشور از یک بیمه پایهای درمان

جهت ارتقاء کیفی ،اصالح برنامهریزیهای آموزشی

برخوردار میشوند و دیگر فردی فاقد پوشش بیمه درمان

مؤثر بر سالمت داشته باشند.

در کشور نخواهد بود .مهمترین اهداف تشکیل بیمه
سالمت عبارتاند از  :توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه
سالمت ،دستیابی به پوشش فراگیر خدمات سالمت،
دستیابی به پوشش عادالنه خدمات سالمت ،کاهش سهم
مردم(پرداخت از جیب ،)4رفع همپوشانی بیمهای ،بسط و
گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع(.)04

بنابراین ،پیشرفت و توسعه بیمه با توسعه اقتصادی کشورها
متقارن است  .بهبود وضعیت اقتصادی افزایش مبادالت و
بهبود سطح استانداردهای زندگی ،موجب پیشرفت و
توسعه صنعت بیمه خواهد شد .و متقابالً پیشرفت و اشاعه
بیمه نیز در بهبود وضعیت معیشت فرد و رشد و توسعه
اقتصادی کشورها مؤثر خواهد بود .اگر اقتصاد سالمت
یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد بهطور
حتم در معرض تهدیدهای بیشماری قرار خواهد
4

. Out of Pocket

روش کار
مطالعه حاضر از نوع مروری میباشد که از طریق
جستجو در پایگاه اطالعاتی:

Scholar

ProQuest, Elsevier, Pubmed, Barakatkns, Scopus

در محدوده سالهای  9112-9102صورت گرفته است
جستجوی مقاالت فارسی و انگلیسی براساس استفاده از
کلمه یا عبارت فارسی :آموزش ،استراتژی ،بازاریابی ،بیمه
سالمت و

معادل انگلیسی آنها؛

4

Education,

 Health insurance ،Marketing ،strstegiesانجام
گردید .تعداد  041مقاله به دست آمد و از بین  26مقاله
پس از غربالگری عنوان ،انتخاب و سپس  56مقاله پس از
بررسی متن کامل مقاالت کنار گذاشته شدند و در نهایت
 51مقاله واجد معیارهای ورود به مطالعه بر مبنای ارتباط
موضوعی با هدف مطالعه و در راستای استراتژی بازاریابی
با رویکرد آموزشی بیمه سالمت انتخابشدهاند.
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اهمیت فوقالعادهای برخوردار است( .)09بررسیها نشان

گرفت( .)06در بازاریابی حرفهای بیمه تالش شده بستهی
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یافتهها

با توجه به شرایط متغیر صنعت بیمه ،ورود رقبای جدید،

سالمت در دنیا اثرگذار است که در جدول شماره یک،

صنعت(که افزایش ضریب نفوذ و گسترش بازار است)

مطالعات و عوامل مؤثر بر استراتژی بازاریابی بیمه سالمت

این پرسش مطرح میشود آیا پیروی از استراتژی رهبری

براساس یافته مطالعات اشارهشده است.

هزینه میتواند در این شرایط و در بلندمدت راهکار
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عوامل متعددی بر روند استراتژی بازاریابی در بیمه

سختتر شدن رقابت در این صنعت و هدف کلی

مناسبی برای دستیابی به نتایج دلخواه صنعت بیمه سالمت،
بحث

گسترش بازار و رشد ضریب نفوذ بیمه سالمت باشد()90؟

بیمه یکی از زیرساختهای اساسی توسعه ملی است که

بلکه نداشتن استراتژی بازاریابی مشخص در صنعت بیمه

منجر به و تأمین معیشت و سالمت نیروی مولد جامعه و

کشور مشکل اصلی است و زمانی که یک شرکت بیمهای

رفع برخی از دغدغهها و نگرانیهای آنان میشود.

میزان پرتفوی قابلجذب خود را در یک بازار هدف

بیمه نه فقط یک مزیت و امتیاز بلکه یک حق همگانی

مشخصی ،در یک سال تعیین کند و با برنامهریزی پیش

است که طبق قانون ،تحقق آن تکلیف دولت است(.)01

رود میتواند سوابق بیمهگذاران خوشحساب و یا

بیمه در ایران و در بسیاری از کشورهای دیگر همزاد

بدحساب

توسعه است که در آن برقراری هماهنگی همواره از

برای ایجاد تحول در بازاریابی سنتی بیمه به سمت برقراری

چالشها و نگرانیهای اساسی مدیران سازمان و بهطور

نظام بازاریابی نوین و علمی مطابق با شرایط روز بازار ،نیاز

خاص مدیران در سیستم مدیریت استراتژی و بازاریابی

به تحلیل دقیق و همزمان تمامی مؤلفههای حاکم بر بازار

بیمه میباشد(.)02

بیمه هستیم(.)95

سیستم بیمههای دولتی و خصوصی در ایران شامل

بنابراین ،به شرکتهای بیمه سالمت توصیه میگردد تا به

بیمههای درمان و تأمین اجتماعی تحت نظارت و

بررسی مجدد وضعیت رقابت در صنعت و میزان تناسب

سرپرستی کامل دولت و سیستم بیمههای بازرگانی با

استراتژیها و راهکارهای مورداستفاده با چشماندازهای

انحصار  21درصدی بخش دولتی است .از تحوالت اخیر

کالن صنعت بیمه بپردازند .به شرکتهای بیمه سالمت

ساختاری در نظام رفاهی دولت ،ایجاد تمرکز و حذف

توصیه میشود بهصورت مشخص و معین اقدام به تدوین

سازمانهای موازی در بخش عمده بیمههای زندگی است

برنامه استراتژیک کنند.

را جمعآوری کند(.)99

که با ایجاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در حقیقت
بخشی از عملیات بیمههای زندگی که توسط  91سازمان

نتيجهگيری

که بخش عمدهای از آنها شامل سازمان تأمین اجتماعی،

بیمه سالمت از حوزههای دیگر در جامعه اهمیت

بهزیستی و جمعیت هاللاحمر بود از ساختار وزارت

بیشتری داشته و بهسالمت مردم مربوط است .در حال

بهداشت خارجشده ،طی یک وزارتخانه واحد

حاضر بیمهها هزینهای برای غربالگری پرداخت نمیکنند

سازماندهی شدند(.)91

و بهطور مثال اگر کسی بخواهد در  51سالگی بررسی کند
که به قند خون مبتال هست یا خیر ،هزینه این غربالگری
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به این بیماری مبتال شود ،هزینه درمان او پرداخت

تأمین بودجه توسط دولت ،بیماران تحت پوشش این بیمه

میشود .این در حالی است که اگر آن فرد در  51سالگی

با مشکالتی در مراکز درمانی مواجه میشود .اما برای

فهمیده بود که در آستانه ابتال به دیابت قرار دارد،

افرادی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی ،بیمه

میتوانست با کنترل تغذیه و تغییر سبک زندگی خود ،از

خدمات درمانی و بیمه درمانی نیروهای مسلح نیستند ،این

ابتال به دیابت جلوگیری کند تا در سالهای بعد ،هزینه

بیمه بهترین گزینه هست .امید است با تکیهبر اسناد

زیادی برای بیمههای درمانی نداشته باشد .اگر بیمهها در

باالدستی ،برنامه تقدیمی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش

زمینه پیشگیری از ابتالی بیمهشدگان به بیماریهای

پزشکی به مجلس شورای اسالمی با هدف تأمین سالمت

غیرواگیر مشارکت داشته باشند ،تا حد زیادی باعث

مردم برنامههای سازمان بیمه سالمت نیز در همین راستا

کاهش هزینهها و مدیریت منابع آنها میشود .بیمه

محقق شود تا بتوانیم شرایط تحریم در حوزه سالمت را

سالمت بهعنوان یک پروژه ملی که در اصل به دنبال ارائه

بهخوبی مدیریت کنیم.

خدمات به اقشار ضعیف و آسیب پذیربوده ،طرحی
قابلقبول و ارزشمند است ،اما در این بیمه اشکاالتی
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پرداخت نمیشود و از آن طرف ،اگر کسی در  41سالگی

وجود دارد که باید رفع شود هرچند گاهی به دلیل عدم
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جدول شماره  :1متغیرهای موثر بر استراتژی بازاریابیی بیمه سالمت از دیدگاه پژوهشگران
نام محقق

ردیف

سال

متغیرهای موثر استراتژی بازاریابیی بیمه سالمت

مطالعه
.9

مورگان ()96

9102

استفاده از بازاریابی استراتژیک ،توسعه دانش بازار ،ارائه تئوری جدید در حیطه بازاریابی آموزش سالمت

9102

استراتژی رهبری هزینه ،تمایز و بخش بندی بازار ،منابع و امکانات ،بازاریابی آموزش سالمت  ،محصوالت و

.5
.4
.6
.2
.7

هایدر()92
اولسون()97
زاراسواتی و همکاران()91
هانگ ()90
رابسون()92

تجهیزات  ،بهترین استراتژی بازاریابی تجهیزات پزشکی ،استراتژی تمایز ،
9101

ساختار  ،فرهنگ  ،فرایندها  ،نفوذ و رهبری سازمان بازاریابی ،انتخاب  ،آموزش  ،ارزیابی و جبران خسارت،
استراتژی تمایز بر توسعه ،ارائه محصول جدید ،مشتری مداری و رقیب مداری ،استراتژی رهبری هزینه

9107

استراتژی تمایز  ،بهبود کیفیت خدمات ارایه شده به مشتری ،نوآوری در محصول ،خدمات و توسعه فناوری ،زیر
ساخت ها ،استراتژی تحلیلی ،استراتژی رهبری هزینه

9102

توسعه بنگاه های بیمه ملی ،نوآوری ،استراتژی رهبری هزینه ،تسهیالت ،خدمات اداری ،زیرساخت ها

9106

فرهنگ مشارکت ،اهمیت آموزش ،کیفیت باالی مربیان ،رشد حرفه ای ،آینده پژوهی در مورد بازاریابی ،بیمه
عمومی ،توسعه رهبران تحولی،

.1

وو ()51

9106

استراتژی تبلیغ بین المللی ،استراتژی تدافعی  ،استراتژی محصول ،محیط اقتصادی ،عملکرد بازاریابی،

.2

لیو()50

9104

استراتژی تمایز

 .01پاسوان و همکاران()59

9109

استراتژی رهبری هزینه ،استراتژی تمایز ،استراتژی تمرکز  ،بعد رسمیت ،بعد تمرکز و بعد مشارکت

 .00ساعتی و انصاری()55

9100

استراتژی های بازاریابی تبلیغی

 .09لین و وو()54

9111

استراتژی رهبری هزینه ،استراتژی تمایز و بخش بندی بازار

0522

استراتژی رهبری هزینه ،استراتژی تمایز و استراتژی تمرکز ،مشتری مداری ،رقیب مداری و توسعه محصول

.05

صمدی پور و همکاران()01

جدید

 .04اسماعیلی و حبیبی()91

0522

شش بعد «علّی»« ،محوری»« ،راهبردی»« ،زمینه ای»« ،مداخله گر» و «پیامدها»

 .06کنعانی و شکرچی زاده()02

0526

استراتژی بازاریابی ،استراتژی رهبری هزینه ،استراتژی تمایز بر توسعه ،خدمات اداری ،زیرساخت ها

 .02صادقی شاهدانی و

0524

استراتژی قفل سیستمی ،متناسب سازی ،خدمات نوین ،خلق محصوالت ترکیبی ،ایجاد برند متمایز و توسعه
خدمات مالی

محسنی()99
 .07خردمند و قره خانی()56

0525

الگوبرداری از انواع بازاریابی

 .01لطیفیان و مولوی()52

0525

استراتژی های تبلیغات

 .02پورصادق و سخاوتی()95

0529

استراتژی تدافعی ،استراتژی تحلیلی ،استراتژی پیش نگر،

 .91احمدی

0512

استراتژی های بازاریابی رابطه ای و استراتژی های بازاریابی مبتنی بر دانش استراتژی

0512

برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی ،تدوین برنامه بازاریابی ،سازماندهی شبکه فروش ،طراحی سیستم ها  ،سیاست

 .90رجوعی()57

های سازمانی حامی شبکه فروش ،تخصیص بهینه منابع سازمانی و همچنین کنترل برنامه های بازاریابی،

 .99سیدهاشمی و ممدوحی()51

0512

ضرورت تدوین استراتژیهای بازاریابی و پیاده سازی استراتژیهای بیمه

 .95نیکوکار و همکاران()52

0511

استراتژی های بازاریابی مبادله ای ،تعاملی و هوشمند

0512

استراتژی های بازاریابی مبادله ای ،استراتژی های بازارایابی پایگاه داده ،استراتژی های بازاریابی رابطه ای و نیز

 .94سیدجوادین و همکاران()0

استراتژی های بازاریابی مبتنی بر دانش
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.0

گریر()94

9102

استفاده از استراتژی تدافعی ،استراتژی تحلیلی  ،استراتژی پیش نگر ،استراتژی رهبری هزینه
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