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 چكيده
هدف پژوهش حاضر بررسي نقش گردشگري الكترونيك در توسعه گردشگري پزشكي شهر 

ها به شكل ميداني مشهد بود. روش پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي بود كه گردآوري داده
عنوان گردشگر انهام پذيرفك. جامعه آماري پژوهش كليه گردشگران خارجي بودند كه به

رماني و پزشكي به شهر مشهد مراجعك كرده بودند كه با توجه به نامعين بودن حهم جامعه، د
عنوان نمونه آماري با استفاده از روش نفر به 525از طريي فرمول حهم نامعين كوكران 

اي بود كه ها، پرسشنامه محقي ساختهگيري در دستر  انتخاب شدند. ابزار گردآوري دادهنمونه
متخصصين حوزه گردشگري ت ييد و پايايي ابزار از طريي ضريب از تن  55وسط روايي آن ت

(. از آمار توصيفي و استنباطي )كالموگروف اسميرنوف، α=924/2آلفاي كرونباخ بدسك آمد )
ها استفاده شد. نتايج تي تك نمونه نشان تحليل عاملي ت ييدي و تي تك نمونه( براي تحليل داده

اي گردشگري الكترونيك در توسعه گردشگري پزشكي ت ثير معناداري دارند هداد كه كليه مؤلفه
به پزشك، توسعه گردشگري پزشكي، شده هاي اعتبار مكان درماني، آموزش داده و مؤلفه
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هاي درماني و وضعيك اقتصادي گردشگران به ترتيب بيشترين اثرگذاري را دارند. بنابراين هزينه
ارگيري پزشكان مهرب و متخصص و كاهش هزينه درماني ارائه خدمات پزشكي مطلوب، بك

 د.باشميجمله راهكارهاي توسعه گردشگري پزشكي  از

 گردشگري، گردشگري الكترونيك، توسعه گردشگري پزشكي، شهر مشهد كليدي: هايهواژ

 

 مقدمه

هاي اقتصادي عصر حاضر اسك كه از طريي يكي از پوياترين فعاليك 5گردشگري

يري همزمان منابع داخلي و خارجي، منافع اجتماعي، اقتصادي، تركيب و بكارگ

شدن به محيطي و فرهنگي زيادي را به دنبال دارد. اين صنعك در حال تبديلزيسك

 52درصد توليد ناخالص و  52كه طوريترين و پردرآمدترين صنعك دنياسك بهبزرگ

 4222تا سال  5922درصد از اشتغال جهان را به خود اختصاص داده اسك. از سال 

يافته اسك و درآمد ميليون نفر افزايش 924ميليون به  42المللي از تعداد جهانگردان بين

شود كه تا سال بيني ميميليارد دتر رسيده اسك و پيش 322ناشي از اين فعاليك به 

(. بررسي تاريخ 5494ميليارد نفر برسد )عابسي و همكاران،  2/5اين تعداد به  4242

هاي گوناگوني همچون ها به انگيزههاي گذشته مؤيد آن اسك كه انساناز سده سفر

تهارت، آموزش، زيارت و انهام امور مذهبي، ماجراجويي و نيز انهام وظايف سياسي 

 (. 5439اند )رنهبريان و زاهدي، پرداختهبه سفر مي

، هاي مختلف گردشگري مدنظر اسك از قبيل گردشگري تفريحي، ورزشيگونه

ها و وكار، توريسم مالقات تهاري، توريسم انهمنتوريسم فرهنگي، توريسم كسب

ها، توريسم ماجراجويي، توريسم كشاورزي، مسافرت مهازي، توريسم ميراث، كنفران 

محيطي و توريسم تاريك و... )محمودي ميمند و همكاران، زيارتي، فضايي، زيسك

ها گونهبرد يكي ازايند از آن بهره ميهاي خوتناسب قابليك(. هر كشوري به5494

                                                      
1. Tourism 
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اسك. گردشگري سالمك  5اي از گردشگري سالمكگردشگري پزشكي اسك كه شاخه

عوامل چندي  5992توجه گردشگري نوين اسك. از دهة يكي از اشكال قابل

 دسك هم دادند تا گردشگري سالمك تقويك شود. بهدسك

تي خدمات پزشكي و درماني، زمان يافته هزينه بااز سويي در كشورهاي توسعه

طوتني كه بيماران بايد در نوبك انتظار بمانند و همچنين زماني كه بايد صرف گرفتن 

وجود برخي مشكالت، با موجب پيدايش اين انگيزه گرديد تا  ،ت ييديه بيمه خود نمايند

گري (. گردش5432را در كشورهاي ديگر دريافك نمايند )شالبافيان،  يادشدهخدمات 

پزشكي فضايي را به وجود آورده اسك كه در آن بيماران براي دريافك خدمات پزشكي 

هاي انتخابي تواند شامل درمانكنند. اين خدمات ميبه فراتر از مرزهاي ملي سفر مي

هاي ضروري و تخصصي هاي زيبايي و تعويض مفصل يا درمانهمچون جراحي

پزشكي و حتي هاي دندانوچك، مراقبكهاي بزرگ و كدرماني، جراحيهمچون شيمي

 .(5494هاي معمول براي سالمتي باشد )خداياري زرني و همكاران، معاينه

مسافرت افراد از محل اقامك به مكاني كاه در   :گردشگري پزشكي عبارت اسك از

 كمدسككه شود، مشروط به آنهاي پزشكي يا جراحي مهيا شده و يا انهام ميآن درمان

اي وجاود دارد كاه باعاث    در آن مكان اقامك داشاته باشاد. دتيال عماده     شبفرد يك

المللي را انتخاب كنند كاه  هاي سالمتي سفرهاي بينشود افراد جهك دريافك مراقبكمي

هااي  هاي پاايين درماان  يافته، هزينههاي انتظار طوتني در كشورهاي توسعهشامل ليسك

ونقال  هااي حمال  صارفه باودن هزيناه   باه توساعه، مقارون  پزشكي در كشورهاي درحال

عنوان واسطه باين بيمااران   هاي ارتباطي كه بهالمللي، توسعة اينترنك و ظهور شرككبين

هاي پيشرفته كه با كنند و در نهايك تكنولوژيهاي بيمارستان عمل ميالمللي و شبكهبين

 .  نداشده هاي بهداشتي جديد ايهادخدمات مراقبك

                                                      
1. health tourism 
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شاده اساك،   دشگري پزشكي توسط حاميان اين صنعك مطرحهاي بالقوه گرمزيك

عنوان يك راهبرد مترقاي اقتصاادي در   كه با استفاده از گردشگري پزشكي بهازجمله اين

كشورهاي مقصد باعث افازايش درآماد و توساعة تولياد ناخاالص ملاي ايان كشاورها         

ن فارار  شود. طرفداران بر اين باور هستند كه گردشگري پزشاكي باا معكاو  كارد    مي

جاي مهاجرت آنها باه كشاورهاي   داشتن متخصصين در كشورهاي خود بهمغزها به نگه

زايي )داخل و خاارج  تواند باعث اشتغالشود. همچنين اين صنعك ميخارجي منهر مي

منظاور جلاب گردشاگران    آوري و آماوزش باه  از رشته پزشكي(، بهبود زيرساخك، فن

مل باعث شده اسك تا صنعك گردشگري پزشكي بيشتر به اين كشورها گردد. همين عوا

وجود، ايان تعاداد محادود بيماار     در آسيا از روند رو به پيشرفتي برخوردار باشد. بااين

خارجي باعث شده اسك كه درآمد گردشگري پزشاكي اياران نااچيز باشاد )جبااري و      

 (.5495همكاران، 

باشد، كه را ميجايگاه خود را در جهان دا 5در اين ميان گردشگري الكترونيك

هاي آن براي توسعه گردشگري پزشكي بهره برد. گردشگري توان از توانمنديمي

هاي موردنياز گردشگران با آوري نوين براي ارائه سروي الكترونيك، بكارگيري فن

تر صورت سادههاي مورد نياز گردشگران بهآوري اطالعات، ارائه سروي استفاده از فن

(. در واقع گردشگري 5432اي كمتر اسك )فياضي و ميرزاده، هو هزينهبا كيفيتي باتتر 

هايي اسك كه درگذشته گردشگران الكترونيكي، ارائه الكترونيكي كليه سروي 

آوري واسطه فنهايي كه بهعالوه سروي كردند، بهصورت سنتي از آنها استفاده ميبه

اند اند عبارتالكترونيك مرسوم هايي كه در گردشگرياند. سروي اطالعات ميسر شده

ها و مراكز رساني شفاف و دقيي و معتبر، انهام تشريفات اخذ ويزا، رزرو هتلاز: اطالع

تفريحي، رزرو و اجاره وسايل نقليه، اخذ بليط هواپيما، اتوبو ، قطار و... خريد 

 هاي ديگر. هاي سفر و تورهاي مختلف و بسياري سروي برنامه

                                                      
1. Electronic tourism (ET) 
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رساني در يك سايك فعال در گردشگري الكترونيكي، ارائه عد اطالعبُاولين گام در 

اطالعات عمومي به گردشگران اسك. اطالعاتي نظير موقعيك جغرافيايي منطقه سفر، 

زماني و ساعك رسمي، واحد پولي و هاي رسمي و محلي مورداستفاده، اختالفزبان

از سايك به يك مؤسسه معتبر نرخ تبديل ارزهاي خارجي كه بايستي بااتصال اين بخش 

لحظه ارائه شوند. در بخش مهزا در يك سايك گردشگري الكترونيكي بههاي لحظهنرخ

ها نظير وزارت خارجه، هاي سازماني دولتي در ارتباط با توريسكمعتبر بايد لينك

هاي رسمي هاي توريستي و... قرار گيرد تا امكان جستهوي اطالعاتي در سايكسازمان

هاي ضروري مورد تلفن و توريسك مهيا باشد. همچنين امكان ارتباط با پلي  توسط

 (.5494نياز در اين بخش بايد به گردشگران ارائه گردد )گودرزي و همكاران، 

( عنوان 4222) 5شده در اين حوزه، فورجيون و اسميكهاي انهامدر بحث پژوهش

يي جهك جستهوي خدمات گيري بيماران آمريكانمودند كه دو مرحله بر تصميم

كننده در مراقبك بهداشك خارج كشور ت ثيرگذارند كه در مرحله اول آنها عوامل تعيين

كننده نمايند و در مرحله دوم عوامل تعيينانتخاب كشور موردنظر بيمار را مشخص مي

كنند كه ها همچنين بحث ميكنند. آنانتخاب يك مركز درمان مناسب را ارزيابي مي

هاي هاي خاص يك كشور مانند شرايط اقتصادي، جو سياسي و سياسكويژگي

ها، اعتبار كه عواملي چون هزينهگذارد. درحاليگذاري بر انتخاب كشور ت ثير ميقانون

بخش بيمارستان، كيفيك خدمات پزشكي و آموزش پزشك بر انتخاب مركز مراقبك 

ان داشتند كه انگيزه گردشگران ( بي4223) 4گذارند. ژانگ و همكارانبهداشك ت ثير مي

هاي مقصد، كيفيك مراقبك بهداشك، اند از: ويژگيكنگ عبارتپزشكي كشور هنگ

دهد كه اين ها و شهرت. نتايج اين تحقيي نشان ميها، همكاري، هزينهپيشرفك

 هاي مقصد. باشند تا ويژگيگردشگران عمدتاز نگران مسائل پزشكي مي

                                                      
1. Forgione & Smith 

2. Zhang et al 
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 هاي( در پژوهشي با عنوان نقش توانمندي بيمارستان5439پور و سلماني )نصيري

كارگيري تههيزات پزشكي داراي تكنولوژي بات تهران در توسعه گردشگري پزشكي؛ به

تر بودن )رقابتي بودن( هزينه خدمات پزشكي و استانداردهاي جهاني، همچنين ارزان

بيماران خارجي را از ايران نسبك به ساير كشورها و شفاف نمودن هزينه درخواستي از 

( بيان 5495ترين عوامل افزايش جذب بيماران خارجي دانستند. طبيبي و همكاران )مهم

داري رساني و جذب گردشگران پزشكي رابطه معنيهاي اطالعكردند كه بين مكانيزم

اي با رساني، تنها تبليغات رسانههاي اطالعوجود نداشك. از بين متغيرهاي مكانيزم

داري داشك. ساير متغيرها ازجمله بروشورها، شگران پزشكي رابطه معنيجذب گرد

هاي مسئول هاي الكترونيكي و سازمانهاي تلويزيوني، روشهاي راهنما، برنامهكتابچه

گردشگري ت ثيري در جذب گردشگران پزشكي نداشتند. شيخ الطائقه و همكاران 

ي بر پزشكي از راه دور شامل كه ابزارهاي مبتن ند( در پژوهش خود دريافت5494)

خدماتي از قبيل تله مشاوره، واقعيك مهازي، پرونده سالمك الكترونيكي شخصي، 

د كه عالوه بر نباشسيستم مديريك ارتباط با مشتري و خدمات بهداشتي آنالين مي

د. يئو و نگردمنهر به افزايش آگاهي و بازاريابي مي ،تسهيل روند گردشگري پزشكي

( در پژوهش خود بيان داشتند كه بسياري از گردشگران از طريي 4254) 5همكاران

 دوستان، خانواده، بستگان و توصيه پزشك، مالزي را براي درمان انتخاب كرده بودند.

كه تنها بر پايه فروش نفك اساتوار اساك، كشاور را باا      محصولي ايراناقتصاد تك

ت و پاايين شادن قيماك نفاك،     رو كرده اساك و هماواره باا باا    مشكالت فراواني روبه

شود. بنابراين ايران براي حل مشكالت هاي زيادي بر پيكرۀ اقتصاد كشور وارد ميضربه

گاذاري جهاك   ناشي از وابستگي به درآمدهاي ارزي صادرات نفك تزم اساك سارمايه  

ند موجب ايهاد درآمادهاي  نتواتوليد و صدور آن دسته از محصوتت و خدماتي كه مي

عنوان يكي از ابعاد گردشگري به توساعه  د. گردشگري پزشكي بهند انهام دهنارزي شو

هزينه بودن و پردرآمد بودن نمايد. با توجه به كمپايدار و پويايي اقتصاد كشور كمك مي

                                                      
1. Yeoh et al 
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توسعه، توجه خود را بار ايان بخاش صانعك     اين صنعك، بسياري از كشورهاي درحال

(. صانعك  5439)آقاا رحيماي و صادر ممتااز،     كنند. ريزي ميمتمركز و براي آن برنامه

شاده  گردشگري پزشكي يكي از اين موارد اسك كه در نقشة سالمك كشور به آن اشاره

درصد از كل منابع نظام ساالمك تاا پاياان برناماة پانهم توساعة        2/2كه طورياسك؛ به

 اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي از محل درآمدهاي ناشي از گردشگري درماني )پزشاكي( 

 ت مين گردد. 

صورت پراكنده جهك توسعه و جذب بيمار خاارجي تاالش   به 5432ايران از سال 

توسعه، (. كشور ايران نيز در ميان كشورهاي درحال5433نموده اسك )جباري، عليرضا؛ 

رود كاه ظرفياك باالقوۀ بااتيي را در زميناة گردشاگري       ازجمله مقاصدي به شمار ماي 

( يكاي از شاهرهايي كاه ايان توانمنادي را دارد      5439ئده، باشد )بن، ماپزشكي دارا مي

مناد اساك.   شهر مشهد از بازار تقاضاي گردشگري خارجي نياز بهاره  مشهد اسك. كالن

هازار نفار( باه     222بر  درصد از گردشگران خارجي كشور )بالغ 22كه بيش از طوريبه

ترين خارجي مهمبا احتساب حهم گردشگران داخلي و  دشهماند. مشهد مسافرت كرده

تنهايي بيش از مقاصد گردشگري اساتان مازنادران،   مقصد گردشگري كشور اسك كه به

شده اسك كاه   (. گزارش5492كند )قدمي، گيالن، اصفهان، و شيراز گردشگر جذب مي

اين شهر، استفاده از فناوري اطالعات، ماديريك و   هايترين و برترين مزيكيك از مهم

 (.5433طالعات گردشگري اسك )بمانيان و همكاران، دهي سيستم اسازمان

اي رسد ابزار اصلي توريسك مدرن براي ياافتن اطالعاات در هار زميناه    به نظر مي

باشاد.  ازجمله نيازهاي پزشكي، فضاي الكترونياك و باه طاور مشاخص، اينترناك ماي      

تواناد  ماي مثال رزرو اينترنتي يكي از مظاهر نوظهور فناوري اطالعات اسك كاه  عنوانبه

و مراكاز   پزشاكان اي از قبيل عدم آشنايي توريسك درماني )پزشكي( با مشكالت عمده

اي باه  العااده حل كند و نياز كماك فاوق   را درماني مقصد از سيستم گردشگري پزشكي 

هاي توريسك پذيري نظير بيمارستان رضوي مشهد داشته باشد. رزرو اينترنتي بيمارستان

سرعك و آساني كار را به هماراه دارد و باه    و هبود كاراييهاي مختلفي همچون بمزيك
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دهد كه سريع و آسان به كارهاي خود دسترسي داشاته باشاند. باا    همه اين امكان را مي

شده، مطالعاه حاضار در پاي تكميال مبااني نظاري و پار كاردن         توجه به مطالب مطرح

ش گردشاگري  باشاد. در انتهااي تحقياي نقا    هاي موجود در پيشينه تحقياي ماي  شكاف

 شود.  الكترونيك با ابعاد مختلف گردشگري پزشكي مشخص مي

نفع در صانعك  هاي ذيعنوان نقشه راهي براي سازمانتواند بهنتايج اين مطالعه مي

ها و راهبردهااي تحقياي   توانند از يافتههاي مربوطه ميگردشگري پزشكي باشد. سازمان

بهره ببرند كه اين مسئله از طرفاي   حاضر در جهك جذب هرچه بيشتر توريسم پزشكي

شاود و از طرفاي ديگار    عد كالن به توساعه كشاور منهار ماي    به توسعه سازمان و در بُ

مطالعه حاضر در پاي پاساخ    پ موجب اعتماد و رضايك توريسم پزشكي خواهد شد. 

به اين سؤال اسك كه آيا بين گردشگري الكترونيك با گردشگري پزشكي ارتباط وجاود  

 دارد؟

 

 ؤاالت تحقيقس
 هاي درمان مركز درماني ت ثير دارد؟آيا گردشگري الكترونيك در شناسايي هزينه 

 هاي نظارتي مركز درماني ت ثير دارد؟آيا گردشگري الكترونيك در شناسايي سياسك 

 آيا گردشگري الكترونيك در شناسايي كيفيك درمان مركز درماني ت ثير دارد؟ 

 شده به پزشك مركز درماني سايي آموزش دادهآيا گردشگري الكترونيك در شنا

 ت ثير دارد؟

  آيا گردشگري الكترونيك در شناسايي اعتبار مكان موردنظر مركز درماني ت ثير

 دارد؟

 آيا گردشگري الكترونيك در شناسايي جوسازي مركز درماني ت ثير دارد؟ 

 ر دارد؟آيا گردشگري الكترونيك در شناسايي وضعيك اقتصادي مركز درماني ت ثي 
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 چارچوب نظري تحقيق
 گردشگري

افتد و شود كه در جريان مسافرت يك گردشگر اتفاق ميبه مهموعه فعاليتي اطالق مي

ريزي سفر، مسافرت به مقصد، اقامك، اين فرايند شامل هر فعاليتي از قبيل برنامه

ر هايي كه گردشگشود. همچنين فعاليكبازگشك و حتي يادآوري خاطرات آن نيز مي

دهد نظير خريد كاتهاي مختلف و تعامل ميان ميزبان و عنوان بخشي از سفر انهام ميبه

طوركلي هرگونه فعاليك و فعل و انفعالي كه در جريان گيرد و بههمان را نيز در برميم

 5(. طبي گفته ماتسيون و وال5432افتد )موسوي، سفر يك گردشگر اتفاق مي

مكان موقتي افراد به مقاصدي خارج از محل معمول  تغيير :گردشگري عبارت اسك از

گيرد و ها انهام ميهايي كه در طول اقامك افراد در آن مكانكار يا اقامتشان، فعاليك

 (.Meyson, 1395شود )منظور برآوردن نيازهاي آنان فراهم ميتسهيالتي كه به

 

 گردشگري پزشكي

گردشگر به دنبال درمان گردشگري پزشكي نوعي از گردشگري اسك كه در آن 

پزشكي در خارج از كشور خودش اسك و همچنين گونه يا تهربه گردشگري مرسوم، 

هاي گردشگري اسك. سفر براي درمان و بازيابي مربوط به فراغك و استراحك در مكان

ترين اهداف گردشگري پزشكي اسك و اغلب اوقات، حول دريافك توان از مهم

شود اوقات فراغك نيز به بسته سفر بيمار اضافه مي هايخدمات درماني، فعاليك

اند كه گردشگري سالمك، سفري ( بيان كرده4222) 4. كارا و بريج(5494)رستمي، 

منظور حفظ، بهبود و حصول مهدد سالمك يافته از محيط محلي اسك كه بهسازمان

 (.5492پذيرد )مستشار نظامي، جسمي و ذهني فرد صورت مي

                                                      
1. Matison and Wall 

2. Kara & Brig 
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 پزشكي مقصد گردشگري

مكاني غير از محل اقامك گردشگر پزشكي اسك كه مههز به مراكز درماني و  

]اسك[ هاي اوليه و ثانويه بهداشتي امكانات مورد نياز گردشگر مزبور براي ارائة مراقبك

كه گردشگر قصد دارد دوره درمان و احياناز دوره نقاهك خود را در آنها سپري كند كه 

هاي متنوع گردشگري باشد نات بهداشتي و درماني شامل جاذبهتواند عالوه بر امكامي

كه توانايي مقصد پزشكي در پاسخ به نياز گردشگران پزشكي در انتخاب آن نقش 

 .(5494بسزايي دارد )رستمي، 

 

 گردشگري الكترونيك

گردشگري الكترونيك انعكاسي اسك از ديهيتالي كردن تمام فرايندها و 

در سطح تاكتيكي،  در گردشگري، مسافرت، مهمانداري و... هاي ارزشي صنايعزنهيره

اين امر شامل تهارت الكترونيك و استفاده از ابزار الكترونيكي براي افزايش كارايي و 

(. گردشگري الكترونيك را 5432هاي گردشگري اسك. )موسوي، كارآمدي سازمان

وژي اطالعات به شمار اي اساسي و از انواع گردشگري همگام با تكنولتوان مؤلفهمي

(. گردشگري 5433گذرد )بمانيان و همكاران، آورد كه حداكثر دو دهه از ظهور آن نمي

وكار الكترونيكي در مسافرت و گردشگري و به الكترونيك به معناي كاربرد كسب

مفهوم ديهيتالي شدن همه فرايندها و زنهيره ارزش در گردشگري )مسافرت، 

 (.5432و مانند آن( اسك )كاظمي و همكاران،  پذيري و فروش غذامهمان

 

 پيشينه پژوهش

 مطالعات داخل كشور
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رساني و جذب مكانيزم هاي اطالع»عنوان  با( در تحقيقي 5495طبيبي و همكاران )

بيان كردند كه بين مكانيزم هاي « هاي شهر تهرانگردشگران پزشكي در بيمارستان

داري وجود نداشك. از بين طه معنيرساني و جذب گردشگران پزشكي راباطالع

اي با جذب گردشگران رساني، تنها تبليغات رسانههاي اطالعمتغيرهاي مكانيزم

هاي داري داشك. ساير متغيرها ازجمله بروشورها، كتابچهپزشكي رابطه معني

هاي مسئول هاي الكترونيكي و سازمانهاي تلويزيوني، روشراهنما، برنامه

در جذب گردشگران پزشكي نداشتند. همچنين با توجه به گردشگري ت ثيري 

اي در جذب گردشگران پزشكي مؤثر اسك؛ به نظر كه تنها تبليغات رسانهوجود اين

المللي هاي بينهاي كشور در اين زمينه در رسانهرسد كه تبليغ توانمنديمي

 تواند به جذب هر چه بيشتر گردشگران پزشكي كمك نمايد.مي

بررسي عوامل مؤثر در »عنوان  با( در تحقيقي 5494ردي و فارغ )زارع مهرج

هاي شناسي آن با استفاده از رويكرد پوياييآفريني توريسم درماني و پويايينقش

به معرفي توريسم و ت كيد بر توريسم درماني، عوامل ت ثيرگذار بر قسمك « سيستمي

عنوان عوامل مؤثر بر ش بهتقاضاي مدل يكپارچه و عرضه و تقاضاي سانگ و همكاران

اند. همچنين به بررسي ت ثير اين عوامل بر توريسم جذب گردشگر پزشكي پرداخته

درماني با رويكرد ديناميكي و استفاده از تعامالت مرتبط و اثرگذار بر يكديگر 

ت ثير اين عوامل بر پيشرفك توريسم كه دهد سازي مدل نشان مياند. نتايج شبيهپرداخته

دهد كه اين ت خير نيز به سبب معرفي ايران به ساله جواب مي 2ي با ت خير درمان

باشد. همچنين با بررسي سناريوهاي مختلف نشان داده شد كه گردشگران خارجي مي

د، بهبود صنعك گردشگري را به ت خير نچنانچه هر يك از اين عوامل ناديده گرفته شو

تواند ايران را در صنعك ها به طور همزمان ميتوجه به تمام حلقه بنابرايند. ناندازمي

 توريسم درماني به شكوفايي برساند.

نقش ابزارهاي مبتني بر »عنوان  با( در تحقيقي 5494شيخ الطائقه و همكاران )

به بررسي ابزارهاي مبتني بر فناوري « فناوري اطالعات در توسعه گردشگري پزشكي
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اند. ابزارهاي مبتني بر پرداخته اطالعات جهك تسهيل صنعك گردشگري پزشكي

پزشكي از راه دور شامل خدماتي از قبيل تله مشاوره، واقعيك مهازي، پرونده سالمك 

الكترونيكي شخصي، سيستم مديريك ارتباط با مشتري و خدمات بهداشتي آنالين 

باشد كه عالوه بر تسهيل روند گردشگري پزشكي منهر به افزايش آگاهي و مي

هاي نوين گردد. در پايان با توجه به امكانات داخلي در حوزه فناورييبازاريابي م

آوري در صنعك گردشگري منظور استفاده از اين فناطالعاتي در حوزه پزشكي و به

 شده اسك.هايي ارائهپزشكي و جذب متقاضيان داخلي و خارجي، پيشنهاد

گذاري ي الزامات سياسكشناساي»عنوان  بااي ( مطالعه5492رفتار و همكاران )نيك

ها نشان داد كه عوامل انهام دادند. نتايج پژوهش آن «گردشگري پزشكي در ايران

عنوان كشور مقصد مقررات، ارائه خدمات و منابع انساني به ترتيب بر انتخاب ايران به

كه عامل حكومك و درحالي ،دنتوسط گردشگران پزشكي ت ثير مثبك و معناداري دار

 ع مالي بر انتخاب گردشگران ت ثيري ندارد.ت مين مناب

ريزي استراتژيك ( برنامه5492هدف از پژوهش حاجي نژاد و همكاران )

مقاله با اين گردشگري پزشكي با ت كيد بر گردشگري مذهبي در شهر مشهد بود. 

اي و پژوهش ميداني و مصاحبه با كارشناسان مربوطه استفاده از اسناد و مدارک كتابخانه

 9هاي پژوهش شامل باشد. يافتهتحليلي مي-صورت توصيفيت گرفته اسك و بهصور

ترين نقطه قوت باشد كه مهمتهديد مي 3نقطه فرصك و  2ضعف، نقطه 2نقطه قوت، 

هاي مختلف در كنار بارگاه ملكوتي ها و تخصصدر اين پژوهش وجود زيرساخك

گذاري و لتي و سرمايهترين فرصك حمايك از بخش غيردوحضرت رضا )ع( و مهم

 باشد.ايهاد روابط دوجانبه بين كشورهاي منطقه مي

اهميك گردشگري »عنوان  بااي ( مطالعه5492ابراهيمي و طيبي ابوالحسني )

انهام دادند. در اين پژوهش تالش شده اسك  «سالمك با ت كيد بر گردشگري پزشكي

شگري سالمك، به كمك با توجه به اهميك شاخه گردشگري پزشكي از مهموعه گرد

اي و تحليل نظرات خبرگان، ماهيك اين نوع گردشگري موردتوجه قرار منابع كتابخانه
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اختصار معرفي گردد. در اين راستا، عظمك پزشكي گرفته و وضعيك آن در ايران به

شده و پزشكي معاصر نيز مورد ايران قديم و خدمات ارزنده آن به جهانيان مطرح

دهد كه اگرچه پزشكي معاصر ايران نيز شايسته رد. نتايج نشان ميگيبررسي قرار مي

طوركلي تقدير هسك، اما بايد در راستاي ارتقاي روزافزون آن همك بيشتري گمارد. به

هاي درماني و وجود پزشكان متبحر و باتهربه، سابقه علم پزشكي، وجود زيرساخك

روز،  د، تههيزات پزشكي كامل و بههاي استاندارها و كلينيكنظارتي، وجود بيمارستان

ها، خدمات پرستاري شايسته و همچنين خدمات اسكان مناسب همچون هتل بيمارستان

هاي مهم درماني يك كشور به هاي پزشكي جزء زيرساخكوجود قوانين و نظارت

روند، تا آن كشور بتواند در مرحله بعدي با ادغام خدمات اقامتي و شمار مي

 به فعاليك مناسب در زمينه گردشگري پزشكي نمايد. گردشگري، اقدام

گردشگري سالمك و »( با عنوان 5492نتايج مطالعه اميري پريان و همكاران )

نشان داد كه اين استان  «هاي استان كرمانشاهپزشكي با ت كيد بر شناخك منابع و پتانسيل

ف، اولويك استان هاي خود و شهرهاي اطرادهي به بيماران شهرستانعالوه بر خدمات

مرز بودن با كشور عراق اسك و در زمينه چشمه در حوزه توريسم سالمك به جهك هم

هاي فعال در حوزه توريسم تري نسبك به ساير استانمعدني و آب گرم رتبه پايين

سالمك دارد و آن به علك عدم آگاهي و مسائل ديگر نظير ضعف شديد دفاتر تبليغاتي 

 ها و تسهيالت گردشگري ناشناخته مانده اسك.د زيرساخكگردشگري سالمك، كمبو

ريزي استراتژيك توسعه برنامه "اي با عنوان ( مطالعه5493نوري و همكاران )

)مطالعه  SWOTهاي آبگرم با استفاده از تكنيك توريسم درماني در محدوده چشمه

ي توصيفي روش انهام اين تحقيانهام دادند.  "موردي: منطقه شكارممنوع بزمان(

( براي شناسايي نقاط قوت، SWOTريزي استراتژيك )تحليلي با استفاده از روش برنامه

و تهديدات بيروني توسعه توريسم درماني در اين شهر بوده  هافرصكضعف دروني و 

هاي نقاط قوت و فرصككه اسك از آن اسك. نتايج حاصل از كاربرد روش حاكي 

ر قيا  با تنگناها و نقاط ضعف دروني و نيز موجود براي توسعه اين فعاليك د
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اي هاي توسعهمراتب بيشتر بوده و بر اين اسا  تدوين استراتژيتهديدات بيروني به

(soبراي توسعه اين بخش در اولويك قرارگرفته )هاي وتحليل يافتهطور تهزيهاند. همين

توريسم درماني در  تحقيي حكايك از اين دارد كه مشكالت مربوط به ناشناخته ماندن

ريزي منسهم و هماهنگ با توجه به ماهيك منطقه شكارممنوع بزمان و نبود برنامه

از مواردي اسك كه بايد براي  ،عنوان امري بين دستگاهيدرماني بهفعاليك توريسم

توسعه توريسم درماني كشور به رفع آن پرداخك. امكانات و تههيزات زيربنايي هر 

ترين اشكال عرضه در صنعك گردشگري، بيشترين حهم ي از بنياديعنوان يكمنطقه به

جايي گردشگران به ونقل و جابهدرآمدزايي را براي جوامع ميزبان پ  از صنعك حمل

 آورد.وجود مي

 

 مطالعات خارج كشور

گردشگري پزشكي و ت ثير آن »عنوان  با( در تحقيقي 4222) 5فورجيون و اسميك

اي از عوامل ت ثيرگذار بر روي يك مدل دومرحله« ي آمريكابر سيستم مراقبك بهداشت

گيري بيمار جهك جستهوي خدمات مراقبك بهداشك در خارج از كشور خود تصميم

كننده در انتخاب كشور مورد نظر بيمار را اند. در مرحله اول آنها عوامل تعيينارائه داده

نتخاب يك مركز درمان مناسب كننده انمايند و در مرحله دوم عوامل تعيينمشخص مي

هاي خاص يك كشور مانند كنند كه ويژگيها همچنين بحث ميكنند. آنرا ارزيابي مي

گذاري بر انتخاب كشور ت ثير هاي قانونشرايط اقتصادي، جو سياسي و سياسك

ها، اعتبار بخش بيمارستان، كيفيك خدمات كه عواملي چون هزينهگذارد. درحاليمي

 گذارند.وزش پزشك بر انتخاب مركز مراقبك بهداشك ت ثير ميپزشكي و آم

انگيزه گردشگران پزشكي: مطالعه »عنوان  با( در تحقيقي 4223و همكاران ) 4ژانگ

كنگ به بررسي انگيزه گردشگران پزشكي هنگ« كنگموردي گردشگران هنگ

                                                      
1. Forgione & Smith 

2. Zhang 
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هاي از: ويژگي انداند عبارتها مدنظر قرار دادهاند. عوامل انگيزشي كه آنپرداخته

ها و شهرت. نتايج اين ها، همكاري، هزينهمقصد، كيفيك مراقبك بهداشك، پيشرفك

باشند تا دهد كه اين گردشگران عمدتاز نگران مسائل پزشكي ميتحقيي نشان مي

 هاي مقصد.ويژگي

مدلي مفهومي از گردشگري »عنوان  با( در تحقيقي 4252و همكاران ) 5هيونگ

موانع مديريتي در توسعه گردشگري پزشكي را « براي تحقيي آيندهپزشكي: الزامي 

ارزيابي نموده و عوامل مؤثر را از منظر بازاريابي به دو دسته عوامل عرضه و تقاضا 

هاي اين تحقيي حاكي از آن اسك كه دسترسي محدود به اند. يافتهبندي نمودهتقسيم

المللي، نيازها و اران داخلي و بينگذبازارهاي مالي، اعتماد محدود به بخش سرمايه

فرآيند ماليات پيچيده، تخصيص بودجه محدود، نبود يكپارچگي و شهرت محدود 

 سازد.گردشگري، توسعه گردشگري پزشكي را محدود مي

پناهندگان پزشكي و آينده گردشگري »عنوان  با( در تحقيقي 4252) 4آمودو

هاي موجود گردشگري پزشكي و كند كه با مروري بر ساختاراذعان مي« پزشكي

شود كه محبوبيك گردشگري پزشكي در حال افزايش المللي، آشكار ميمعاهدات بين

كند. عالوه هاي بالقوه گردشگري پزشكي را ضروري مياسك و اين شناسايي ظرفيك

گذاران بايد ت ثير مسائل مربوط به كيفيك، كارايي و ميزان اعتماد به بر اين سياسك

 اين صنعك را ارزيابي كنند.تههيزات 

ارتقاي گردشگري پزشكي به »عنوان  با( در تحقيقي 4255و همكاران ) 4كروكز

نشان دادند كه توسعة « الملليها، تصاوير و بازاريابي سفر بيمار بينهند: پيغام

هاي روش، رساني موفي به بيماران بالقوه دربارۀ گزينهگردشگري پزشكي به اطالع

ريزي مسافرت و كشورهاي مقصد هاي گردشگري، برنامهني، فرصكتسهيالت درما

                                                      
1. Heung 

2. Amodeo 

3. Crooks 
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بستگي دارد. تبليغ گردشگري پزشكي دربردارندۀ طيف وسيعي از بازاريابي موازي 

 ها اسك.سايكها و وبها، كتابچههمچون آگهي

گيري مقاصد مقياسي براي اندازه»عنوان  با( در تحقيقي 4255و همكاران ) 5مارتين

بيني با استفاده از يك مدل نظري به ايهاد يك مقيا  براي پيش« شكيگردشگري پز

هاي تحقيي حاكي از آن اسك كه يك مقاصد گردشگري پزشكي پرداختند. يافته

رگرسيون سه متغيري بر مقيا  مقاصد مشاركك در گردشگري پزشكي ارزشي معادل 

در مقاصد اسك. با  درصد از واريان  42دارد. اين مدل قادر به توضيح حدود  25232

بيني گردشگري پزشكي، نتايج توجه به ماهيك كلي اين مدل و تالش اوليه در پيش

 مثبك اسك.

چارچوب سازي گردشگري »عنوان  با( در تحقيقي 4255) 4ميسون و رايك

هاي سايكپزشكي: بررسي تهديدنظر، ريسك، بهگرايي، اعتبارگذاري و تعامل در وب

هاي گردشگري در تالش براي سايكوتحليل محتواي وبهبه تهزي« گردشگري پزشكي

هاي پزشكي را انتقال هاي رويهبررسي اينكه چگونه آنها اطالعات درباره مزايا و ريسك

هاي ها شامل ويژگيسايكاي كه وبكنند و درجهدهند، چگونه اعتبار ايهاد ميمي

هاي سايكدهد كه وبمي پردازند. نتايج نشانكنندگان اسك، ميتعاملي براي مصرف

دهد و كه خطرات را نشان ميگردشگري پزشكي عمدتاز مزاياي رويه پزشكي را درحالي

دهد. عالوه كند، ارتقا مينسبتاز اطالعات كمي مربوط به اعتبار اين خدمات را آشكار مي

ط سايك پيدا شد كه توسبر اين، نشان از برابري مزايا با خطرات، اعتبار و تعامل وب

 ناحيه و نوع تسهيالت متفاوت اسك.

درک گردشگري پزشكي: بازاريابي »عنوان  با( تحقيقي 4254و همكاران ) 4اوگن

انهام « عنوان ابزار بازاريابي قويدهان( و بازاريابي ويروسي بهبهشفاهي )بازاريابي دهان

                                                      
1. Martin 

2. Mason & Wright 

3. Eugene 
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مالزي را اند. اين پژوهش به دنبال تعيين جمعيتي از گردشگران پزشكي اسك كه داده

اي در سراسر كشور در ميان اند. پرسشنامههاي مختلف پزشكي انتخاب كردهبراي درمان

درمان پزشكي دريافك  ،گردشگران پزشكي كه بدون نياز به بستري شدن در بيمارستان

ها داراي گواهينامه پذيرش اند )بيماران سرپايي( توزيع گرديد. اين بيمارستانكرده

دند. نتايج نشان داد كه اكثريك گردشگران اهل اندونزي بودند و گردشگران پزشكي بو

بسياري از اين بيماران سرپايي حدود هفك روز را در مالزي با حداقل يك همراه اقامك 

داشتند. نتايج همچنين نشان داد كه بسياري از گردشگران از طريي دوستان، خانواده، 

 نتخاب كرده بودند.بستگان و توصيه پزشك، مالزي را براي درمان ا

( در مطالعه خود به بررسي ارتباط كيفيك، رضايك، اعتماد و 4252) 5هن و هيان

ها استدتل قيمك بر حفظ گردشگران پزشكي پرداختند. نتايج آنها نشان داد تمامي مؤلفه

 دار دارند.ها و كشور مقصد ت ثير معنيبر مراجعه مهدد به درمانگاه

( در پايان مطالعه خود گزارش كردند كه تبليغات 4252) 4ابوبكار و ايلكان

دهان اينترنتي بر اعتماد به مقصد و قصد سفر گردشگران پزشكي ت ثير مثبتي بهدهان

 گذارد.مي

اثرات درک شده از توسعه »عنوان  بااي ( مطالعه4253و همكاران ) 4سوو 

د كه هرچه عملكرد ها نشان داانهام دادند. يافته «گردشگري پزشكي بر رفاه جامعه

اقتصادي گردشگري پزشكي بهتر باشد، ت ثيرات گردشگري پزشكي بر رفاه جامعه درک 

بهتري دارد. به طور مشابه، نگرش به گردشگري پزشكي و رضايك كلي جامعه ت ثير 

مثبك گردشگري پزشكي بر بهزيستي جامعه را تحك ت ثير قرار داد. سرانهام، رفاه 

براي پرداخك ماليات باتتر و حمايك از توسعه گردشگري  جامعه بر تمايل ساكنان

 شود.پزشكي بيشتر مي

                                                      
1. Han & Hyun 

2. Abubakar & Ilkan 

3. Suess 
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( گزارش كردند كه گردشگري پزشكي، به طور متوسط 4259و همكاران ) 5بالدي

وجود، اگر اثر ت ثيرات سودمند ت ثير مثبتي بر رشد توليد اقتصاد كشور ميزبان دارد. بااين

درصد  4253هم گردشگري پزشكي به طور متوسط غيرمستقيم موردتوجه قرار نگيرد، س

 شود.تخمين زده مي

 

 روش پژوهش
پژوهش حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي بود كه از نظر هدف كاربردي و شيوه گردآوري 

گردشگران خارجي جامعه آماري پژوهش، كليه صورت ميداني انهام پذيرفك. ها بهداده

پزشكي و درماني به شهر مشهد مراجعه كرده  پزشكي بودند كه جهك استفاده از خدمات

كه با توجه به نامحدود بودن جامعه و عدم وجود آماري دقيي از كل جامعه براي  ،بودند

استفاده  4گيري كوكرانتعيين حهم نمونه مورد نياز از فرمول حهم نمونه نامعين نمونه

 شد.

 
  2

2 1

d

ppz
n


 

قبول چندک توزيع نرمال با ضريب اطمينان قابل (Z)( حهم نمونه، nدر اين فرمول )

(92/5،) (P درصد توزيع صفك در جامعه اسك كه معادل )شده، )در نظر گرفته 22/2 -p

مهذور تفاضل نسبك واقعي در جامعه با ( dنسبتي از جمعيك فاقد صفك معين، )( 1

نفر  525ن ميزان تخمين محقي اسك. با استفاده از فرمول حهم نمونه نامعين كوكرا

 عنوان حهم نمونه انتخاب شدند.به

 
 

161
077.0

5.05.0*96.1
2

2

n 

                                                      
1. Beladi 

2. Cochran sampling formula 
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كه ليسك ها در اين پژوهش كامالز داوطلبانه بوده اسك و ازآنهاييمشاركك نمونه

كاملي از كليه گردشگران خارجي در دستر  نبوده اسك، افراد نمونه از ميان 

شهد سفركرده بودند كه با استفاده اند كه براي درمان به شهر مشده گردشگراني انتخاب

ها عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوري دادهگيري در دستر  بهاز روش نمونه

سؤال(  4شناختي )هاي جمعيكاي بود كه در دو بخش ويژگيپرسشنامه محقي ساخته

كه شامل جنسيك، سن و مليّك بود و در بخش دوم كه سنهش گردشگري الكترونيك 

اي، سؤال( بود كه پرسشنامه پژوهش حاضر از طريي مطالعات كتابخانه 44ي )و پزشك

مباني نظري و اجماع متخصصين حوزه گردشگري تهيه و تدوين گرديده بود. جهك 

تن از متخصصين  55بررسي روايي صوري و محتوايي ابزار، پرسشنامه در اختيار 

رد ت ييد قرار گرفك و علمي، اجرايي و پژوهشي گردشگري كشور قرار گرفك و مو

جهك سنهش همساني دروني )پايايي( ابزار از طريي ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه 

با توجه به شده اسك و  ها نشان دادهمقادير آن به تفكيك مؤلفه 5گرديد كه در جدول 

يي هاي پژوهش از پاياتوان گفك همه مؤلفهباشد، ميمي 2/2اينكه مقادير آلفاي كرونباخ باتي 

 باشند.قبولي برخوردار ميمطلوبيك قابل

 
 هاي پرسشنامه پژوهشگيري و پايايي مؤلفهسؤاتت ابزار اندازه -5جدول 

هاي تعداد گويه هاي ابزارمؤلفه متغير

 پرسشنامه

تعداد 

 سؤاتت

ميزان آلفاي 

 (αكرونباخ )
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هاي تعداد گويه هاي ابزارمؤلفه متغير

 پرسشنامه

تعداد 

 سؤاتت

ميزان آلفاي 

 (αكرونباخ )

ك
وني
كتر
ي ال
گر
دش
گر

 

 255/2 4 4تا  5 هزينه

 353/2 4 2تا  4 هاي نظارتيسياسك

 252/2 2 52تا  2 كيفيك درمان

 243/2 4 54تا  55 هاي پزشكيآموزش

 944/2 55 42تا  52 اعتبار مكان درماني مورد نظر

 229/2 4 42تا  42 جو سياسي

 235/2 4 43تا  42 وضعيك اقتصادي

 924/2 43 43تا  5 گردشگري الكترونيك

 322/2 2 44تا  49 گردشگري پزشكي

 

ها، نامهها، پايانپرسشنامه، كتاباز طريي در اين پژوهش روش گردآوري اطالعات؛ 

آوري اطالعات از طريي مطالعه و كاوش مقاتت و اينترنك و... بود. به عبارتي بخشي از جمع

جهك ها و بخش ديگر از طريي پرسشنامه بدسك آمده بود. نامهدر مقاتت، كتب و پايان

هاي پژوهش، از آمار توصيفي )ميانگين، انحراف معيار، نمودار و ...( وتحليل دادهتهزيه

شناختي و در سطح آمار استنباطي براي بررسي نرمال هاي جمعيكبراي تحليل ويژگي

(، براي بررسي K-Sاسميرنوف ) -هاي پژوهش از آزمون كولموگروف بودن توزيع داده

آنها با استفاده از آزمون تحليل  هاي منتج ازروايي سازه متغيرهاي پژوهش و شاخص

هاي اي براي بررسي مؤلفهعاملي ت ييدي مورد بررسي و از آزمون تي تك نمونه

پژوهش در جامعه مورد بررسي با توجه به ميانگين فرضي استفاده شد. همچنين 

 Lisrelو  44نسخه  SPSSافزارهاي هاي پژوهش از نرموتحليل دادهمنظور تهزيهبه

 استفاده شد. 25/3نسخه 
 
 هاي پژوهشيافته
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هاي پژوهش شناختي نشان داد كه از بين نمونههاي جمعيكنتايج آمار توصيفي ويژگي

گردشگر( را مردان  32) %4/24گردشگر( را بانوان و  22) %3/22به لحاظ جنسيك، 

داراي  %4/42سال با  22تا  42تشكيل دادند. همچنين به لحاظ ردۀ سني، رده سني بين 

داراي  %2/24يشترين درصد فراواني و به لحاظ مليّك گردشگران، گردشگران عراقي با ب

تفصيل عنوان گردشگر پزشكي در نمونه پژوهش بودند كه بهبيشترين درصد فراواني به

 .نداشده در جدول زير نشان داده
 

 پژوهش هايتوزيع فراواني و درصد فراواني مربوط به ردۀ سني و مليّت نمونه -2جدول 

 درصد فراواني فراواني مؤلفه شناختيهاي جمعيكويژگي

 2/52 52 سال 42تا  52 ردۀ سني

 2/45 42 سال 42تا  42

 4/42 22 سال 22تا  42

 5/45 22 سال 22تا  22

 4/9 52 سال به بات 22

 4/2 2 عمان مليّت

 2 3 بحرين

 3/2 55 كويك

 2/4 2 قطر

 2/24 552 عراق

 2/3 52 غانستاناف

هاي هاي پارامتريك يا ناپارامتريك جهك تحليل دادهقبل از تعيين اينكه از آزمون

 ،ها اطالع حاصل شوداستنباطي استفاده كنيم، تزم اسك تا از وضعيك نرمال بودن داده

كه سطح ها استفاده شود. با توجه به اينآزمون از تا بر اسا  نرمال بودن يا نبودن آنها

( پ  نتيهه P≥22/2اسك ) 22/2تر از ناداري براي متغيرهاي پژوهش بزرگمع
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توان از و مي هستندشده براي متغيرهاي پژوهش نرمال آوريهاي جمعگيريم كه دادهمي

 هاي پارامتريك استفاده كرد.آزمون

 
 ( براي متغيرهاي پژوهشK-Sاسميرنوف ) -آزمون كولموگروف -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهنده هر سازه يا يلمنظور تحليل ساختار دروني پرسشنامه و كشف عوامل تشكبه

شود. همچنين در اين بخش با استفاده متغير مكنون، از تحليل عاملي ت ييدي استفاده مي

گيري شده مربوط به هر سازه )متغير مكنون( معادتت اندازه ،از تحليل عاملي ت ييدي

هاي ( تحليل عاملي ت ييدي سازه554: 5492شوند )دانشگر،استخراج و تفسير مي

 شوند.صورت زير ارائه ميهپژوهش ب

 (Sig) سطح معناداري متغير

 222/2 هزينه

 525/2 هاي نظارتيسياسك

 225/2 كيفيك درمان

 232/2 شده به پزشكآموزش داده

 559/2 اعتبار مكان درماني مورد نظر

 222/2 جوّ سياسي

 222/2 وضعيك اقتصادي

 542/2 توسعه گردشگري پزشكي
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 هاي پژوهش )تخمين استاندارد(مدل تحليل عاملي تأييدي شاخص -9شكل 
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هاي مربوط دهد كه تمام شاخصنشان مي 5نتايج تحليل عاملي مندرج در شكل 

( 2/2( )بيشتر از β( و بار عاملي )92/5( )بيشتر از tبه متغيرهاي پژوهش از مقادير تي )

هاي مناسبي محسوب شاخص ،خوردارند و براي متغيرهاي پژوهشمورد قبولي بر

 شوند.مي

  
 مدل تحليل عاملي تأييدي مدل پژوهش )تخمين استاندارد( -2شكل 

 

هاي مربوط به دهد كه تمام مؤلفهنشان مي 4نتايج تحليل عاملي مندرج در شكل 

( مورد 2/2شتر از ( و بار عاملي )بي92/5متغيرهاي پژوهش از مقادير تي )بيشتر از 

 شوند.هاي مناسبي محسوب ميقبولي برخوردارند و براي متغيرهاي تحقيي شاخص

توانند براي وجود دارند كه مي 5هاي برازندگيمهموعه وسيعي از معيارها و شاخص

                                                      
1. Goodness of fit 
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هاي متفاوتي استفاده قرار گيرند. بنابراين از شاخص گيري برازش كل مدل مورداندازه

 اند از:الگوي موردمطالعه در اين پژوهش استفاده شد كه عبارتبراي سنهش برازش 

اولين معيار براي تعيين برازش كل مدل، ريشه  ريشه ميانگين خطاي دوم تقريب:

5عنوان ) باميانگين توان دوم خطاي تقريب اسك كه 
RMSEAشود. ( نشان داده مي

ه مدل از برازش خوبي دهد كباشد نشان مي 22/2زماني كه مقدار اين آماره كمتر از 

قبول، اگر باشد برازش قابل 23/2و  22/2كه مقدار آن بين برخوردار اسك، درصورتي

 باشد برازش ضعيف اسك.  5/2تر از باشد برازش متوسط و اگر بزرگ 5/2و  23/2بين 

هاي دو معيار بعدي براي برازش مدل به شاخص :2هاي برازش مطلقشاخص

4عنوان  بااين معيارها اند. برازش مطلي معروف
GFI ،2AGFI  در خروجي ظاهر

حاكي از  9/2ها بايد بين صفر و يك باشند و مقادير باتتر از شوند. اين شاخصمي

 قبول مدل اسك. برازش قابل

هاي برازش بعدي كه در خروجي برنامه گيرياندازه هاي نسبي برازش:شاخص

دهند كه تا پردازند و نشان ميسبي ميهاي برازش نشوند، به مقايسه شاخصظاهر مي

تر چه حد برازش مدل نسبك به مدل خط پايه كه در واقع مدل استقالل اسك مناسب

 NNFIاستثناي شاخص به 2NNFI ،2NFI،2CFI :اند ازها عبارتباشند. اين شاخصمي

ه هاي اين گروه بين صفر و يك قرار دارند و هر چه مقدار آنها بمقادير تمام شاخص

تر تواند بزرگمي NNFIدهنده برازش خوب مدل اسك )مقدار تر باشد نشانيك نزديك

نيز  3لوئي  –)كه آن را شاخص تاكر  NNFIاز يك باشد(. برخي منابع استفاده از 

                                                      
1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

2. Absolute Fit Indices 

3 Goodness of Fit Index (GFI) 

4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

5. Non- Normed Fit Index (NNFI) 

6. Normed Fit Index (NFI) 

7. Comparative Fit Index (CFI) 

8. Tucker – Lewis Index (TLI) 
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طوركلي در كار با برنامه ليزرل، هر كنند. بهگويند( را براي برازش مدل توصيه ميمي

تنهايي دليل برازندگي مدل يا برازندگي آن براي مدل بههاي بدسك آمده يك از شاخص

 ها را بايد در كنار يكديگر و با هم تفسير كرد.بلكه شاخص ،نيستند

 
 هاي برازش مدلشاخص -4جدول 

 مقدار بدسك آمده حد مهاز نام شاخص

/dfX 4 22/4 ترو كم 

NFI 9/2 92/2 و باتتر 

NNFI 9/2 92/2 و باتتر 

CFI 9/2  92/2 باتترو 

AGFI 9/2 95/2 و باتتر 

GFI 9/2 92/2 و باتتر 

RMSEA 222/2 23/2تر از كوچك 

 

هاي اصلي پژوهش در بين گردشگران پزشكي براي سنهش وضعيك مؤلفه

ها كننده به كشور از آزمون تي تك نمونه با توجه به نرمال بودن توزيع دادهمراجعه

شده تمام  نشان داد كه با توجه به اينكه ميانگين مشاهده استفاده شد كه نتايج اين آزمون

ها داراي اسك و كليه مؤلفه 4هاي گردشگري الكترونيك بيشتر از ميانگين نظري مؤلفه

با توجه به دارا بودن سطح معناداري  ، بنابرايندنباشمي 92/5بيشتر از  tمقادير آماره 

توسعه گردشگري پزشكي ت ثير معنادار  ها گردشگري الكترونيك در، كليه مؤلفه225/2

هاي اعتبار مكان درماني، توسعه گردشگري پزشكي و مؤلفه آموزش دارند و مؤلفه

 شده به پزشك به ترتيب داراي بيشترين ت ثير هستند.داده
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اي براي بررسي نظرات گردشگران خارجي در مورد وضعيت تك نمونه tنتايج آزمون  -5جدول 

 نيك و پزشكيگردشگري الكترو

 شاخص آماري
ميانگين 

 شدهمشاهده

ميانگين 

 نظري
t 

درجه 

 آزادي

سطح 

 داريمعني

 225/2 522 522/2 4 225/4 توسعه گردشگري پزشكي

 225/2 522 922/2 4 425/4 هاي درمانهزينه

 225/2 522 252/2 4 449/4 هاي نظارتيسياسك

 225/2 522 422/2 4 424/4 كيفيك درمان

 225/2 522 232/2 4 222/4 شده به پزشكدهآموزش دا

 225/2 522 425/2 4 292/4 اعتبار مكان درماني مورد نظر

 225/2 522 223/2 4 222/4 جوّ سياسي

 225/2 522 222/2 4 242/4 وضعيك اقتصادي

 

 گيريبحث و نتيجه
هدف پژوهش حاضر بررسي نقش گردشگري الكترونيك در توسعه گردشگري پزشكي 

 %92نشان داد با توجه به سطح  ايتك نمونه tآزمون طور كه نتايج شهد بود. همانشهر م

(، گردشگري الكترونيك در 522/2) 92/5( و آماره تي بيشتر از P≤22/2اطمينان )

نتايج اين بخش از پژوهش با مطالعات توسعه گردشگري پزشكي ت ثير معناداري دارد. 

( و طبيبي و همكاران 5494ع مهرجردي و فارغ )( و زار5494شيخ الطائقه و همكاران )

( مطابقك دارد. 4255) 4ميسون و رايكو ( 4255) 5( و كروكز و همكاران5495)

ها در زمينة رساني بيمارستان( در پژوهش خود بيان كرد، اطالع4229) 4افشاني

 عاملي براي جذب گردشگران پزشكي ،هاي مسئولوسيلة سازمانهاي خود بهتوانمندي

                                                      
1. Crooks et al 

2. Mason & Wright 

3. Afshani 
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( بيان 5992) 5شود كه با نتايج اين پژوهش مطابقك دارد. همچنين شلدوممحسوب مي

هاي توانند به سيستم اطالعات جهاني محلكند كه گردشگران از طريي اينترنك ميمي

هاي اطالعاتي كنندگان خدمات و بانكها و عرضهگردشگري، صفحات تبليغات، واسطه

 تخصصي دسترسي پيدا كنند.

( و P≤22/2اطمينان ) %92تك نمونه اين بود كه در سطح  tنتايج آزمون  از ديگر

هاي درمان (، گردشگري الكترونيك در شناسايي هزينه922/2) 92/5آماره تي بيشتر از 

(؛ 4222) 4مركز درماني ت ثير معناداري دارد. نتايج اين مؤلفه با مطالعات جونز و كيث

( مطابقك دارد. 5494جردي و فارغ )( و زارع مهر4223) 4اسميك و همكاران

 ،هاي اصلي گردشگر پزشكيگونه كه در مباحث پيشين بيان گرديد يكي از انگيزههمان

هاي درماني كشور ميزبان با كشور بيمار باعث افزايش هزينه اسك. اختالف هزينه

 تواند ناشي از پايين بودن هزينهها ميگردد. اين اختالفتقاضاي خدمات پزشكي مي

د كه هرچند اين اختالف هزينه بيشتر باشآزمايشگاه، هزينه معالهة غلط و هزينه دارو 

 شود.باشد موجب افزايش تمايل فرد به آن مركز درماني مي

( و آماره تي بيشتر از P≤22/2اطمينان ) %92همچنين نتايج نشان داد كه در سطح 

ي نظارتي مركز درماني ها(، گردشگري الكترونيك در شناسايي سياسك252/2) 92/5

 2( و كابالرو موگومبا4223) 2ت ثير معناداري دارد. نتايج اين بخش با مطالعات كاظمي

( در تحقيقي به اين نتيهه رسيد كه 4222( مطابقك دارد. كابالرو موگومبا )4222)

گردشگران ترجيحاز به دنبال درمان در خارج از كشور با استفاده از چارچوب 

( در پژوهشي با عنوان عوامل مؤثر بر 4223شند. همچنين كاظمي )باگردشگري مي

جذب گردشگر پزشكي در ايران، به اين نتيهه رسيد كه امنيك اجتماعي، برخورداري از 

                                                      
1. Sheldon 

2. Jones & Keith 

3. Smith et al 

4. Kazemi 

5. Caballero & Mugomba 
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استانداردهاي جهاني در مراكز درماني و همچنين تههيزات پزشكي و صدور رواديد 

باشد. بنابراين هر چه ايران ميترين عوامل مؤثر بر توسعة اين صنعك در درمان از مهم

ها نسبك به قوانين و امكانات مربوط به اتاق بيمار و امكان قدر در سايك بيمارستان

رساني شود جذب گردشگر هاي مختلف اطالعارتباط با مديران بيمارستان و بخش

 پزشكي بهتر خواهد بود.

 92/5بيشتر از  ( و آماره تيP≤22/2اطمينان ) %92نتايج نشان داد كه در سطح 

(، گردشگري الكترونيك در شناسايي كيفيك درمان مركز درماني ت ثير معناداري 422/2)

( و نصيري پور و 5439دارد. نتايج اين بخش با مطالعات صدر ممتاز و آقا رحيمي )

( مطابقك دارد. توانايي جذب گردشگر در 4255( و ميسون و رايك )5439سلماني )

شدۀ خدمات و دستيابي به المللي، به كيفيك تضمينبينبخش سالمك در بازار 

( 4252) 4(. قلمي4252، 5وابسته اسك )خداياري JCIالمللي ازجمله استانداردهاي بين

كند كه براي جذب گردشگران پزشكي بايد از رساني بيان ميدر بخش تبليغات و اطالع

هاي مراكز درماني در رسانهها و امكانات رفاهي درماني هاي تبليغ توانمنديمكانيزم

ها به گردشگران هاي كشور، ارائة بروشور و جزوهرساني در سفارتخانهالمللي، اطالعبين

رساني و المللي، ايهاد پرتابل اطالعهاي بينخارجي، شركك مراكز درماني در نمايشگاه

فاده تهية عك  از مراكز درماني و نصب پوستر در مبادي ورودي و خروجي كشور است

 كرد.

 92/5( و آماره تي بيشتر از P≤22/2اطمينان ) %92در سطح  نتايج نشان داد كه

شده به پزشك مركز درماني گردشگري الكترونيك در شناسايي آموزش داده ،(232/2)

( و 5439ت ثير معناداري دارد. نتايج اين بخش با مطالعات نصيري پور و سلماني )

هايي ( مطابقك دارد. بسياري از بيمارستان4222ومبا )( و كابالرو موگ4252خداياري )

د، داراي تعداد زيادي پزشك متخصص در نگيركه مورد هدف بيماران خارجي قرار مي

                                                      
1. Khodayari 

2. Ghalami 
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شود تا بيمار با در نظر گرفتن و اين امر سبب مي ندستهزمينه درمان مورد نظر بيمار 

ل موارد زير اسك: محل فاكتورهايي پزشك خود را انتخاب نمايند. اين فاكتورها شام

كرده باشد  المللي تحصيلهاي معتبر بينتحصيل و تخصص پزشك )در دانشگاه

دهنده همراه بودن پزشك با المللي كه نشانهاي بيننامهارجحيك دارد(؛ داشتن گواهي

هاي هاي نوين اسك؛ داشتن سوابي درخشان و تسلّط به زبانها و درمانجراحي

 اري ارتباط با بيمار.المللي در برقربين

اطمينان  %92در سطح  ،نشان داد ايتك نمونه tآزمون طور كه نتايج همان

(22/2≥P و آماره تي بيشتر از )(، گردشگري الكترونيك در شناسايي 425/2) 92/5

اعتبار مكان مورد نظر مركز درماني ت ثير معناداري دارد. نتايج اين بخش با مطالعات 

( 4252) 4( و قلمي4255) 4( و مارتين و همكاران4255) 5فهانيمقيمي فر و نصر اص

مطابقك دارد. نتايج تحقيقات پيشين بيانگر اين اسك كه وابستگي مذهبي از عوامل مهم 

باشد. در پژوهش عنوان يك مقصد گردشگري پزشكي ميانتخاب مركز درماني به

هاي اجتماعي هحاضر هم عواملي مانند نحوه و ميزان معرفي در سايك يا شبك

ونقل و بازديد از بيمارستان )مركز درماني انتخابي( تسهيالت دسترسي به خدمات حمل

هاي اجتماعي هاي گردشگري، معرفي كاملي از بيمارستان در سايك يا شبكهجاذبه

دهي آنالين در بيمارستان از دتيل جذب گردشگر خارجي بيمارستان و وضعيك نوبك

 باشد.هد ميبراي درمان در شهر مش

( و آماره P≤22/2اطمينان ) %92اي نشان داد كه در سطح تك نمونه tنتايج آزمون 

(، گردشگري الكترونيك در شناسايي جوسازي مركز درماني 224/2) 92/5تي بيشتر از 

 2(؛ ژانگ و همكاران4252) 2ت ثير معناداري دارد. نتايج اين بخش با مطالعات قلمي

                                                      
1. Moghimehfar & Nasr-Esfahani 

2. Martin 

3. Ghalami 

4. Ghalami 

5. Zhang et al 
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در كل پيشرفك تكنولوژي و امكان دسترسي آسان به اينترنك، ( مطابقك دارد. 4223)

ها و مراكز موجب تسهيل ارتباطات و در نتيهه آشنايي با تسهيالت درماني بيمارستان

شود. لذا مسئولين بايد با فاكتورهايي كه دهند؛ ميدرماني كه خدمات بهتر ارائه مي

كنند، كز درماني خاصي را رهبري ميگيري بيمار را براي انتخاب بيمارستان يا مرتصميم

 آشنايي داشته باشند تا بتوانند در بازار رقابتي موجود، خود را تثبيك نمايند.

اطمينان  %92در سطح  ،نشان داد ايتك نمونه tآزمون طور كه نتايج همان

(22/2≥P و آماره تي بيشتر از )(، گردشگري الكترونيك در شناسايي 222/2) 92/5

ادي مركز درماني ت ثير معناداري دارد. نتايج اين فرضيه با مطالعات وضعيك اقتص

توان نتيهه ( مطابقك دارد. بنابراين مي5494( و زارع مهرجردي و فارغ )4223اسميك )

گيري بيمار ت ثير هاي مقصد و كيفيك مراقبك بر تصميمگرفك كه اگرچه ويژگي

صادي اسك. هزينه پايين مراقبك مسائل اقت ،وجود محرک اصليگذارد اما بااينمي

بهداشك در كشورهايي كه در حال حاضر در پي ارتقاي گردشگري پزشكي خود 

هستند بيانگر مزيك عمده آنها اسك و در نگاهي ديگر پايداري اقتصادي در امكانات 

شوند. يكي از پزشكي كشور ميزبان عواملي هستند كه موجب جذب بيماران مي

تصادي رشد بالقوه آن كشور اسك. كشورهايي كه پايداري هاي پايداري اقنشانه

توانند كنند و رشد دارند به دليل بازارهاي اقتصادي ثابك خود مياقتصادي را تهربه مي

سرعك تههيزات و امكانات جديد را تهيه نمايند و اين مزيتي براي آن كشور به

مناسب منهر به آگاهي رساني طوركلي بايد بيان نمود كه اطالعشود. بهمحسوب مي

 گردد. هاي حال حاضر خدمات سالمك ميگردشگران پزشكي از قابليك

متحده آمريكا هاي درماني در اياتتدهد كه افزايش هزينهنتايج مطالعات نشان مي

هاي طوتني در انگلستان و كانادا باعث شده اسك كه بسياري از بيماران و ليسك

توسعه جنوب فك خدمات پزشكي به كشورهاي درحالآمريكايي و اروپايي جهك دريا

بودن هزينه (. در حال حاضر با توجه به كمDe Arellano, 2007شرقي آسيا سفر كنند )

مند به توسعة گردشگري، و پردرآمد بودن اين صنعك، بسياري از كشورهاي عالقه
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ريزي امهتوجه خود را بر اين بخش از صنعك گردشگري پزشكي متمركز و براي آن برن

هاي خود در گردشگري پزشكي از ديدگاه متخصصين كنند. ايران با عنايك به مزيكمي

ازجمله هزينة پايين، كيفيك باتي خدمات سالمك، پزشكان باصالحيك و دارا بودن 

 هاي طبيعي فراوان تصميم دارد از اين مزيك استفاده نمايد. جاذبه

عف عمدۀ صنعك گردشگري پزشكي نتايج پژوهش نشان داد كه يكي از نقاط ض

كشور كه منهر به نبود آگاهي يا عدم تمايل گردشگران پزشكي داخلي و خارجي به 

گردد، فقدان المللي سالمك و استفاده از آن ميهاي بالفعل خدمات بيناستفاده از قابليك

خصوص خألهاي موجود در روابط عمومي اي و بهرساني مناسب و حرفهاطالع

باشد. ايران با دارا بودن مراكز درماني مدرن و هاي كشور ميك در بيمارستانالكتروني

ويژه در كشورهاي منطقه، مههز همراه با منابع انساني متخصص و با شهرت جهاني به

توجه ايرانيان مقيم خارج از محيط فرهنگي مناسب براي كشورهاي مسلمان، تعداد قابل

تند، تقاضاي باتي بيماران كشورهاي منطقه براي كشور كه متقاضي درمان در ايران هس

فرد هم در شرايط عامل و هم در شرايط بخش، زيبايي و منحصربههاي نهاتدرمان

ترين مزيك تقاضا از وضعيك مناسبي برخوردار اسك. در زمينه راهبردي و رقابتي مهم

 گردد. خالصه مياي هاي درماني در مقيا  جهاني و منطقهايران به پايين بودن هزينه

در قسمك صنايع وابسته و پشتيبان نيز تنها مزيك ايران برخورداري از 

اي تواند از نظر كمّي منابع انساني حرفههاي متعدد علوم پزشكي اسك كه ميدانشكده

بخش سالمك را ت مين نمايد. از طرفي گردشگري الكترونيكي، حلقه مفقوده صنعك 

هاي پراكنده ها و فعاليكتوسعه و بازنگري در سياسكگردشگري در ايران اسك كه با 

شمار آن توان گام بلندي براي توسعه اين صنعك برداشك و از فوايد بيگذشته، مي

هاي گروهي متخصصان و كارشناسان بر روي توسعه مند شد. متمركز كردن تالشبهره

نظير تورهاي  روز و حياتيپرتال جامع گردشگري ايران، ارائه خدمات كارآمد، به

مهازي و رواديد الكترونيكي به گردشگران پزشكي، توجه به ميراث ديهيتالي با توجه 

تواند ما موقع ميرساني شفاف، دقيي و بهشمار فرهنگي ايران و اطالعبه وجود آثار بي

 را حائز رتبه مناسبي در بين كشورهاي جهان نمايد. 
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توان به عوامل ا و قوت و ضعف آنها ميههمچنين با شناسايي توانمندي بيمارستان

ها و تهديدات مؤثر در افزايش جذب بيمار خارجي پي برده و با در نظر گرفتن فرصك

به ارتقاء آن پرداخته و به موفقيك در رقابك جهاني توريسم درماني نائل شد. متقابالز 

ها و خود موجب ارتقاء كيفيك سطح خدمات درماني بيمارستان ،توسعه اين صنعك

زايي در بخش سالمك كشور و نزديك ساير مراكز درماني و همچنين موجب اشتغال

شدن به استانداردهاي جهاني شده و در نهايك منهر به كسب درآمد و ارزآوري براي 

كشور و روني اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي كشور خواهد شد. بنابراين 

توانند به كمك گردشگري در ايران مي هاي ايران و مسئولين و متوليانبيمارستان

ابزارهاي مبتني بر پزشكي از راه دور شامل خدماتي از قبيل تله  ،عاتالفناوري اط

مشاوره، واقعيك مهازي، پرونده سالمك الكترونيكي شخصي، سيستم مديريك ارتباط 

يل سازي كنند كه اين عمل عالوه بر تسهبا مشتري و خدمات بهداشتي آنالين را پياده

 گردد.مينيز روند گردشگري پزشكي منهر به افزايش آگاهي و بازاريابي 

 

 پيشنهادهاي تحقيق

 پيشنهادهاي براي متوليان گردشگري در ايران

 وزارت بهداشك در الكترونيكي گردشگري كاربرد جامع طرح ايهاد 

 هايعرصه در متخصصان و كارشناسان از متشكل كاري هايگروه تشكيل 

 كي و فناوري اطالعات؛گردشگري پزش

 ايران گردشگري پزشكي درگاه )پرتال( جامع ايهاد 

 هاي بصري در رساني مانند استفاده از جلوههاي جديد اطالعاستفاده از شيوه

 هاي گردشگري پزشكيسايكوب

 هاي همراه ارائه بخشي از خدمات گردشگري پزشكي الكترونيكي روي تلفن

 )اپليكيشن هاي موردنياز(
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 عنوان عاملي مهم در تسهيل ورود گردشگران پزشكي رواديد الكترونيكي به ارائه

 خارجي

 هاي فعال و بامحتوايي كه در معرفي و فراهم نمودن دسترسي كاربران به وبالگ

كنند، از طريي پيوند دادن سايك مهتمع زمينه گردشگري پزشكي فعاليك مي

 هاخدمات گردشگري به آن

  زمان ويزاي پزشكي تا بيماران قبل از تكميل فرايند امكان تمديد الكترونيكي

 درمان مهبور به بازگشك به كشور خود نباشند.

 

 ها و مراكز درمانيپيشنهادهاي براي بيمارستان

 هاي اطالعاتي قوي مانند ارتباط ها و پايگاهتقويك دسترسي وسيع به شبكه

 و ه از راه دورآنالين بيمار با پزشك و اجراي فناوري از راه دور، مشاور

 آموزش از راه دور

 از بيماران به رسانيو تكنولوژيكي و اطالع انساني منابع هايتوانمندي معرفي 

 و غيرالكترونيكي الكترونيكي تبليغات طريي

  هاي بيماريابي، استفاده از مشاوران بازاريابي الكترونيكي، عقد قرارداد با آژان

 اايهاد دفاتر نمايندگي در ساير كشوره

 جهاني هايهتل باكيفيك برابر هتلينگ تسهيالت ايهاد 

 در اتاق بيمار، ارائه اينترنك به متصل كامپيوتر به ارائه خدماتي مانند دسترسي 

 راحتي براي مترجم نمودن فراهم و بيماران و فرهنگ مليك با مطابي تسهيالت

 ارتباطات.
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 منابع
 ايران: در پزشكي گردشگري صنعك»(، 5439صدر ممتاز، ناصر. ) و آقا رحيمي، زهرا 

 .252-242: 2، شماره 2. دوره مديريت اطالعات سالمت ،«توسعه براي راهكارهايي

 ( .5492ابراهيمي، مهدي و طيبي ابوالحسني، سيد اميرحسين ،)«     اهمياك گردشاگري ساالمك باا

 .22-22: 5، شماره 3، سال نشاء علم ،«ت كيد بر گردشگري پزشكي

 ،شناسااايي الزامااات »(، 5492ياااري، احتاارام و اميااري پريااان، زينااب. )  اميااري پريااان، سااميه

: 5، شاماره  5، ساال  جغرافيا و رواب ط انس اني   ،«گذاري گردشگري پزشكي در اياران سياسك

242-224. 

 ( .5433بمانيان، محمدرضا؛ پور جعفر، محمدرضا؛ محمودي نژاد، هادي ،)« ارائه مدل پيشنهادي

ترونيك در راستاي اصالح الگوي مصرف منابع گردشگري سازي گردشگري الكجهك پياده

هاي توسعه گردشگري روستايي )بررسي تطبيقي و ارائه مدل پيشنهادي با توجه هدف در طرح

 .25-33: 44، شماره 2، سال شهري مديريت فصلنامه ،«به شرايط معاصر ايران(

 ( .5439بن، مائده ،)«توسعه با درحال مروري بر وضعيت گردشگري پزشكي در كشورهاي

، دوره جديد، كتاب ماه علوم اجتماعي ،تراب احمديمژگان مترجم:  ،«تأكيد بر كشور ايران

 .524-552: 42، شماره 52سال 

 تحليل » ،(5495آقارحيمي، زهرا. ) و جباري، عليرضا؛ فردوسي، مسعود؛ كيوان آرا، محمود

نشريه مديريت  ،«شهر اصفهان نفعان صنعك گردشگري پزشكي: ارائه راهبردهاي مؤثر درذي

 .323-332: 2، شماره 9. سال اطالعات سالمت

 تادوين برناماه اساتراتژيك    »(، 5492اكبر و صافريان، محماد. )  حاجي نژاد، علي، عنابستاني، علي

، ساال  تحقيقات جغرافيايي ،«گردشگري پزشكي با ت كيد بر گردشگري مذهبي در شهر مشاهد 

 .552-525: 2، شماره 4

 حسن. جعفري و ، مسعودصالحي؛ ، اعظمقادري؛ ، سوگندتوراني؛ ، رحيمزرني خداياري ،

 پزشكي: گران گردش جذب در كشور ممتاز درماني -آموزشي مراكز آمادگي ميزان»(، 5494)

. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين ،«المللبين مشترک كميسيون استانداردهاي رويكرد

 .23-22: 5، شماره 52سال 

 نامه پايان ،«وري منابع انسانيرابطه بكارگيري فناوري اطالعات با بهره»(، 5492گر، علي. )دانش

 ، دانشگاه عالمه طباطبائي تهران.كارشناسي ارشد
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 ( .5439رحماني، مريم ،)«نامه پايان ،«رابطه عوامل فرهنگي با جذب گردشگران پزشكي ايران

 دانشگاه عالمه طباطبائي.، دانشكده مديريك و حسابداري، كارشناسي ارشد

 ( .5439رنهبريان، بهرام و زاهدي، محمد ،)«چاپ هشتم. ،نشر چهارباغ ، تهران:«شناخك گردشگري 

 ( .5494رستمي، مرواريد ،)«مطالعه  بندي بازار گردشگري پزشكي ورودي ايران موردبخش

يريك و حسابداري ، دانشكده مدنامه كارشناسي ارشدپايان ،«هاي منتخب شهر تهرانبيمارستان

 ي.ئدانشگاه عالمه طباطبا

 ( 5494زارع مهرجردي، يحيي و فارغ، فهيمه ،)«آفريني توريسم بررسي عوامل مؤثر در نقش

فصلنامه علوم مديريت  ،«هاي سيستميشناسي آن با استفاده از رويكرد پوياييدرماني و پويايي

 .542-522: 45، شماره 3، سال ايران

 راهكارهاي توسعه گردشگري سالمك )با رويكرد گردشگري »(، 5432غر. )اصشالبافيان، علي

 ؛ دانشكده مديريك و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبائي.نامه كارشناسي ارشدپايان ،«پزشكي(

 نقش ابزارهاي مبتني بر فناوري »(، 5494تدين، حميدرضا. ) و شيخ الطائقه، مصطفي؛ عاقبتي، آزيتا

اولين همايش ملي فناوري و مديريت دانش با  ،«دشگري پزشكياطالعات در توسعه گر

 حيدريه.حيدريه، دانشگاه تربك، تربكمحوريت اقتصاد مقاومتي

 ايوبيان، علي و باقريان محمودآبادي، حسين.  ؛پور، امير اشكاننصيري ؛الدينطبيبي، سيدجمال

 ،«هاي شهر تهرانمارستانرساني و جذب گردشگران پزشكي در بيهاي اطالعمكانيزم»(، 5495)

 .244-252: 4، شماره 9، سال مديريت اطالعات سالمت

  بررسي كارايي نسبي »(، 5494طهماسبي، اسماعيل. )شاه و الهي، ساراعابسي، سعيد؛ شم

نشريه راهبردهاي  ،«هاي كشور در برنامه سوم و چهارم توسعهمديريك گردشگري استان

 .529-593: 2، شماره 4. سال اقتصادي

 استفاده از گردشگري الكترونيكي در صنعك »(، 5432ميرزاده، مليحه. ) و فياضي، مرجان

 .23-45: 4، شماره 5سال  ،هاي بازرگانينشريه بررسي ،«گردشگري ايران

 ( .5492قدمي، مصطفي ،)« ارزيابي و تدوين استراتژي مقصد در چارچوب توسعه پايدار

هاي شهري و و پژوهش شريه مطالعاتن ،«ر مشهد(شهگردشگري )نمونه موردمطالعه: كالن

 .29-34: 9، شماره 4. سال ايمنطقه

 ( .5432كاظمي، مصطفي؛ فياضي، فياض و ميرزاده، مليحه ،)« موانع استفاده از فناوري اطالعات

 .22-29: 4، شماره 5، سال فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين ،«در صنعك گردشگري ايران
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 ،داخلي پزشكي گردشگري توسعه» ،(5494) علي. آبادي،زنگي و مسعود ي،تقواي مهيد؛ گودرزي 
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