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Aim and Background: Medical tourism is a new form of tourism that had grown exponentially before the
COVID-19 Pandemic. Medical tourism is done to improve the health of people and outside their place of
residence. The main purpose of this study is to design a marketing model for medical tourism using a Mix
method approach during COVID-19.
Methods and Materials: In this research, the researcher has used a Mix method approach. For this purpose, in
the first study, to identify the components of medical tourism marketing from the data foundation approach, and
in the second study, the model is tested using a quantitative method. The required data collection tools in the first
study, protocol and in-depth interviews with twenty managers of the tourism center and in the next stage, the
required data were distributed among 384 patients of the tourist center and the results were analyzed by Amos
software.
Findings: The researcher performed fifteen interviews to theoretical saturation and finally extracted 100 open
codes and based on the theoretical literature, the coding was done selectively and the results were presented in
the form of six main dimensions and thirty-one sub-dimensions.
Conclusions: The researcher presents his research in the form of a model including six dimensions: satisfaction
with the brand of the tourism center, trust in the brand therapy of the medical tourism center, diversity of medical
services, marketing of medical tourism, appropriate treatment package, loyalty to the brand of the medical
center, and thirty-one sub-dimensions has done.
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طراحی مدل گردشگری پزشکی در دوران کووید  ۱۹با استفاده از رویکرد ترکیبی
سید حسین منصوری  ،1حسن اسماعیلپور  ،2حمیدرضا سعید نیا
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 -1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -3دانشیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

چکیده

زمینه و هدف :گردشگری پزشکی ،شکل جدیدی از توریسم است که تا قبل از پاندمی کووید  19بهطور فزایندهای رشد پیدا کرده بود .گردشگری
پزشکی بهمنظور بهبود سالمتی افراد و در مکـانی خـارج از محل سکونت آنها انجام میشود .هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل گردشگری پزشکی
در دوران کووید  19با استفاده از رویکرد ترکیبی است.
مواد و روشها :در این تحقیق پژوهشگر از رویکرد ترکیبی استفاده کرده است .برای این منظور ،در مطالعه اول ،بــرای شــناخت مفلفــههای بازاریـابی
گردشگری پزشکی از رویکرد داده بنیاد و در مطالعه دوم ،به آزمون مدل با استفاده از روش کمی پرداخته شده است .ابزار جمعآوری دادههای موردنیاز در
مطالعه اول ،پروتکل و مصاحبه عمیق ،با بیست مدیر مرکز گردشگری و در مرحله بعد ،دادههای موردنیاز بین  384بیمار مرکز گردشــگر توزیـع و نتــایج
توسط نرمافزار ایموس تحلیلشده است.
یافتهها :محقق با انجام پانزده مصاحبه به اشباع نظری و درنهایت  100کد باز استخراج و بر اساس ادبیات نظری اقدام به کدگذاری محوری و انتخابی
کرده و نتایج را در قالب شش بعد اصلی و سیویک بعد فرعی ارائه کرده است.
نتیجهگیری :محقق تحقیق خود را در قالب یک مدل شامل شش بعد :رضایت از برند مرکز گردشــگری ،اعتمــاد بــه برنــد درمــانی مرکــز گردشــگری
پزشکی ،تنوع خدمات درمانی ،بازاریابی گردشگری پزشکی ،بسته درمانی مناسب ،وفاداری به برند مرکز درمانی؛ و سیویک بعد فرعی ارائه کــرده اســت.
نتایج تحقیق نشان داده است که کمهزینهترین اقدام جهت بهبود وضعیت صنعت توریسم پزشــکی ،برنامــهریزی و ضــرورت بخشـی بــه ارائــه خــدمات
حرفهای در خور نیاز بیماران خارجی و همراهان آنها توسط افراد متخصص این حوزه باشد.
واژههای کلیدی :گردشگری ،گردشگری پزشکی ،داده بنیاد ،رویکرد ترکیبی .کووید 19
ارجاع :منصوری سید حسین ،اسماعیلپور حسن ،سعید نیا حمیدرضا .طراحی مدل گردشگ ری پزشگگکی در دوران کوویگد  1۹بگگا اسگگت اده از رویکگگرد
ترکیبی .مجله تحقیقات علوم رفتاری 1400؛ .508-518 :)3(19
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مقدمه
مفهــوم گردشــگری ،پدیــدهای اســت کــه جوامــع انســانی از
مهرومومهای دور به آن توجه داشـته اسـت و امـروزه بـه دلیـل
ارزآوری قابلمالحظــه ،از توریســم بــهعنوان صــنعت پای ـه ی ـاد
میشود .صنعتی که تأثیر عمیقی در اقتصـاد ،اجتمـاع و فرهنـ
کشورها دارد و به دلیل نقش قابلتوجه ایـن صـنعت در توسـعه
همهجانبــه کشــورها ،از آن بــهعنوان صــادرات نــامرئی نیـز یـاد
میشود ( .)1با توجه به کمهزینـه بـودن و پردرآمـد بـودن ایـن
صنعت ،بسیاری از کشورهای درحالتوسعه ،توجه خود را بر ایـن
بخش از صنعت متمرکز و برای آن برنامهریزی میکنند .ازاینرو
با افزایش رشد بینالمللی ،عالقه به مقاصد توریسم موجب شـده
کــه روزبــهروز تقس ـیمبندیهای مختلف ـی از توریســم همنــون
توریسم آموزشی ،مذهبی ،روسـتایی ،ورزشـی ،سـالمت و غیـره
ایجاد شود که در میان آنها ،گردشگری پزشـکی بـا توجـه بـه
ارزآوری بسیار باال برای کشورها از رشد و اهمیـت قابـلتوجهی
برخوردار بوده و به یکی از موضـوعات پرطرفـدار در بسـیاری از
کشورها تبدیلشده است (.)2
سازمان جهانی توریسم ،گردشـگری پزشـکی را اسـتفاده از
خدماتی که به بهبود و افزایش سالمت روحیه فرد بـا اسـتفاده از
آبهای معدنی ،آبوهوا و یا امور سالمت که در مکانی خـارج از
محل سکونت افراد میانجامد ،تعریف کرده است ( .)3این نهـاد
گردشگر را فردی میداند که فعالیتهایی را در طول زمـانی بـه
دالیل شخصی و کاری خارج از محل زندگی و کاری خود انجام
میدهد (.)4
در عصر حاضـر ترکیبـی از عوامـل متعـددی موجـب رشـد
صعودی گرایش مردم به مسافرتهای پزشکی شـده اسـت کـه
ازجمله هزینه باالی زندگی در کشورهای صـنعتی ،آسـان شـدن
مســافرتهای بینالملل ـی و اصــالو و بهبــود ســط فنّــاوری و
استاندارهای پزشکی در بسیاری از کشـورهای جهـان ،قابـلذکر
است ( .)5یک دلیل کشش بهسوی مسافرت پزشکی ،راحتی آن
در مقایسه با کشورهای دیگر بوده ،چراکه در برخی کشورها کـه
سیستم خدمات درمانی عمـومی متـداول اسـت ،معمـوالً زمـان
زیادی برای پاسخگویی بـه نیـاز شـهروندان صـرف میشـود و
بیماران ناگزیرند مدت طوالنی در انتظار رسیدگی به وضعیتشان
باشند ،شرایطی نظیر پیوند مفصل ران که در انگلسـتان و کانـادا
یک سال و یا بیشتر باید در نوبت منتظـر شـد ،امـا در سـنگاپور،
تایلند ،فیلیپین ،یا بنگلور هند ،بیمـار میتوانـد یـک روز پـ از
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ورود تحت مراقبت و درمان قرار گیرد .از میان دالیلی که موجب
میشود افراد باهدف درمان مسافرت کنند ،میتوان به هزینـهی
پــایین مراقبتهــای پزشــکی ،جســتجو بــرای یــافتن پزشــک
متخصص و باتجربه ،کیفت مناسـب خـدمات درمـانی ،ایمنـی و
کوتاهتر بودن زمان انتظار برای درمان اشاره کرد (.)6
جویندههای درمان و سالمتی از هرکجای دنیا میتوانند بـه
یک کشور واردشده و تحت خـدمات و مراقبتهـای پزشـکی در
زمینــههایی چــون ســرطانها ،بیماریهــای مغــز و اعصــاب،
جراحیهای پیوند اعضا ،عملهای زیبـایی و غیـره قـرار گیرنـد
( .)24ازجمله کشورهایی که عمدتاً پذیرای توریستهای درمـانی
هستند ،میتوان کشـورهایی چـون برونئـی ،کوبـا ،هن کنـ ،
مجارستان ،هندوستان ،اردن ،لیتوانی ،مالزی ،فیلیـپن ،سـنگاپور،
تایلند و اخیراً امارات متحده عربی را نام برد .همننین کشورهای
آرژانتین ،بولیوی ،برزیل ،کاستاریکا ،مکزیک و ترکیـه در زمینـه
عملهای زیبایی موردتوجه هستند ( .)25در اروپا نیز ،کشـورهای
بلژیک و لهستان به کسبوکار توریسـم درمـانی اشـتغال دارنـد.
نکتهی جالبتوجه این است که کشور آفریقای جنوبی بـا اشـعار
"جراحی زیبایی صورت همراه با دیدن حیاتوحش" برای جلـب
توریستهای درمانی تالش میکند .ایران از ظرفیتهای بسـیار
زیادی را ازجمله دندانپزشکی ،دیالیز و انجـام انـواع جراحیهـای
قلب ،پالستیک ،چشم و ارتوپد ،پیوند مغز استخوان ،کلیه و کبـد
در صنعت گردشگری پزشکی برخوردار است که با توجه به ارزان
بودن قیمت خدمات سالمت و کیفیت مناسب ،این حوزه میتواند
ارزآوری بسیار خـوبی بـرای کشـور داشـته باشـد ( .)7در ایـران
شــهرها و منــاطق زیـادی وجــود دارد کــه میشــود از اینهــا را
بــهعنوان قطــب گردشــگری پزشــکی بــرای معرف ـی بــه ســایر
کشورهای حوزه خلیجفارس استفاده کـرد ،میتـوان ،بـه تهـران،
اصفهان ،شیراز ،اهواز ،تبریز ،مشهد و یزد اشاره کـرد ( .)10الزم
به ذکر است که شهرهای نامبرده شده دسترسی خـوبی ازلحـا
اقلیم جغرافیایی و فرهنگی به تعـدادی از کشـورها دارنـد .بـرای
مثال بیماران کشور آذربایجان ،شـهر تبریـز ،همسـایگان شـرقی
اطــراف ای ـران مشــهد و ی ـزد و بس ـیاری از کشــورهای حاش ـیه
خلیجفارس شیراز را بهعنوان مقصـد گردشـگری پزشـکی خـود
انتخاب میکنند ( ،)10پژوهش حاضر به ایـن سـفال پاسـ داده
است که مدل بازاریابی توریسم پزشـکی بـا اسـتفاده از رویکـرد
ترکیبی از چه ابعاد و مفلفه تشکیل شده است؟
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شد تا مفاهیم اساسـی و مقولـههای کلیـدی پـژوهش مشـخص
شود .این مقولهها باید بهاندازه کـافی انتزاعـی باشـند تـا بتـوان
مفاهیم و کدهای متناسـب زیرمجموعـه آنهـا را بـرای قابلیـت
بررسی و شمول تئوریک گستردهتر ،بهخوبی تجمیع کرد .ازاینرو
بیش از  100نکته قابلاعتنا یا اساسی از مصاحبههای کیفـی بـه
دست آمد.
کدگذاری محوری
کدگذاری محوری ،مقولهها و زیرمقولهها را با توجه به ابعاد و
مشخصات آنها با یکدیگر مرتبط میسازد .بـرای کشـف نحـوه
ارتباط مقولهها با یکدیگر از ابـزار تحلیلـی اسـتراوس و کـوربین
استفاده شد .ابزار اصلی این ابزار تحلیلی شامل شرایط ،عملهـا،
عک العملها و پیامدها میشود.
شرایط علی :رویدادهایی هستند کـه موقعیتهـا و مسـائل
مرتبط با یک پدیده را خلق کرده و تشری میکنند کـه افـراد و
گروهها ،چرا و چگونـه بـه روشهـای خاصـی پاسـ میدهنـد.
شرایط علی شامل مواردی از مقوالت است که بهطور مستقیم بر
مدل بازاریابی گردشگری پزشکی تأثیر میگذارد.

مواد و روشها
در پژوهش حاضر ،محقق در مرحله کیفی برای دستیابی به مدل
مفهومی ،خود از نظریـه داده بنیـاد اسـتفاده کـرده اسـت؛ یعنـی
محقق از منابع اطالعاتی را به مقولـهها و مفهـوم تبـدیل کـرده
است .جامعه آماری بخش کیفی این تحقیق از دو بخش تشکیل
شــده اســت .در گــام اول محقــق از خبرگــان و صــاحبنظران
دانشگاهی که در حوزه بازاریابی گردشگری پزشکی اثـر شـایان
توجــه ،علمــی و عملــی داشــتهاند را انتخــاب و در بخــش دوم،
مصاحبهای با مدیران بیمارستانها و مراکز گردشگری پزشـکی،
داشته تا بتوانـد بـه اطالعـات کامـلتری در خصـو موضـوع
موردعالقه دست یابـد .محقـق پـ از انجـام هـر مصـاحبه بـا
صاحبنظران ،شروع به کدگذاری کـرده اسـت .مـالف کفایـت
اندازه نمونه ،در بخش کیفی رسیدن به اشباع نظری بوده است.
در بخش پژوهش کمی محقق ،از روش توصیفی– پیمایشـی
استفاده کرده است .روش نمونهگیری در ایـن بخـش ،تصـادفی
ساده بوده و جامعه آماری ایـن بخـش ،بیمـارانی کـه در مراکـز
توریسم تجربه بهبود و درمان داشتهاند انتخاب شده است .بر این
اساس  384پرسشنامه مبنای تجزیهوتحلیل دادههـای پـژوهش
در بخش کمی و آزمون مدل بوده است که این دادههـا ابتـدا در

جدول  .2مقولههای مربوط به شرایط علی
مقوله فرعی
مقوله کلی
رضایت از برند حل مشکالت بیماران در اسرع وقت
مرکز توریسم
همخوانی شعار تبلیغاتی مرکز درمانی با عملکرد کادر
درمان
ارتباط برند با بیماران
رضایت بیماران از عملکرد
رضایت از نحوه خدمتدهی به بیمار

مرتب و سپ با نرمافـزار ایمـوس تحلیـل
نرمافزارهای
شده است .روایی یا اعتبار ساختاری مدل مفهومی پژوهشـگر بـا
استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تأییدی نیز بررسیشده که نتایج
اجرای این آزمون در جدول  1آورده شده است.
جدول  .1نتایج آزمون  KMOو Bartlett

پارامترهای آزمون
 KMOبرای کفایت نمونهگیری
خروجیهای آزمون بارتلت
مقدار
Df

سط معنیداری

مقادیر آزمون
0/807
381/780

شرایط زمینهای :بیانگر مجموعـه خاصـی از ویژگیهـای
مربوط به پدیده است که میتواند شـرایط خاصـی را کـه در آن
راهبردها برای اداره ،کنترل و پاس به پدیـده صـورت میگیـرد،
فراهم میکنند.

125
0/001

کدگذاری باز
با بهکارگیری استراتژی نظریه داده بنیاد که بهطور مشـخص
در این پژوهش بر الگوی پیشنهادی استراوس و کـوربین متکـی
بود ،دادههـای بهدسـتآمده تجزیـهوتحلیل شـدند .بـا اتکـا بـه
استراتژی نظریه داده بنیاد ،بالفاصله پ از هر مصـاحبه فراینـد
کدگذاری باز شروع شد .با این روش در هر مرحلـه بـه کـدهای
استخراجشده از مصاحبهها ،مفاهیم و برچسـبهای مناسـب داده

ارزیابی برند
هزینه درمان مناسب
سفارشیسازی نوع درمان
توسعه ارتباط با کشورهای حاشیه خلیجفارس
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تالش برای خلق تجربه خوشایند برای بیمار
هزینه درمانی مناسب
تالش برای وفاداری به برند مرکز
پاسخگو بودن کارکنان
پایش نیاز درمانی بیماران مشتریان

شرایط مداخلهگر :شرایط مداخلهگر شامل شرایط عامتری
همنون زمان ،فضا و فرهن میشود که بهعنوان تسـهیلگر یـا
محدودکننده راهبردها عمـل میکننـد .ایـن شـرایط در راسـتای
تسهیل یا محدودیت کنشی /کنشی متقابل درزمینه خاصی عمل
میکنند .این عوامل در (جدول  )4نشان داده شده است.

پیامد :همان بروندادها یا نتایج کنشها و واکنشها هستند.

جدول  .4مقولهها و م اهیم مرتبط با شرایط مداخلهگر
مقوله فرعی
مقوله کلی
تجهیزات پزشکی جدید
تنوع خدمات درمانی
ارائه خدمات عالی به بیماران
پرسنل پزشکی و درمانی مجرب
ارائه بیمه درمانی به بیماران

جدول  .7مقولهها و م اهیم مرتبط با پیامدها

 کدگذاری انتخابیکدگذاری انتخابی نتایج گامهای قبلی کدگذاری را بهکاربرده،
مقولههای اصلی را انتخاب میکند ،آن را به شکل نظاممنـد بـه
سایر مقولهها ارتبـاط میدهـد ،ارتباطـات را اعتبـار میبخشـد و
مقولههایی را که نیاز به بسط و توسعه بیشتری دارنـد را توسـعه
میدهد .مدل پارادایمی این تحقیق بر اساس الگـوی پـارادایمی
استراوس و کوربین طراحی شد.
همننین بر مبنای استراتژی نظریه داده بنیاد ،بعدازاین مرحله
فرایند کدگذاری محوری و انتخـابی بـرای دسـتیابی بـه ابعـاد و
مقولههای کلیدی و اساسی پژوهش و اسـتخراج مـدل مفهـومی
پــژوهش انجــام شــد .از ترکیــب نکــات کلیــدی و کــدهای
استخراجشده ،درمجموع  100مفهوم اساسی یا کلیدی به دسـت
آمد و از این طریق و بر مبنای آنها ،شـش مقولـه اصـلی مـدل
پژوهش استخراج شد.

جدول  .5مقولهها و م اهیم مرتبط با پدیده محوری
مقوله فرعی
مقوله کلی
بازاریابی
پزشکی

وفاداری به برند مرکز درمانی

باورپذیری برند مرکز درمانی
قصد مراجعه مجدد به مرکز درمانی
ایجاد دهکده گردشگری پزشکی
تبلیغات شفاهی مرکز درمانی
ادراف بهتر از کیفیت برند
وابستگی به برند مرکز درمانی

مقوله محوری :پدیده مدنظر بایـد محوریـت داشـته باشـد،
یعنی همه مقولههای اصلی دیگر بتوانند به آن ربط داده شـوند و
به تکرار در دادهها ظاهر شود .به این معنا که در همه یـا تقریبـاً
همه موارد ،نشـانههایی وجـود دارنـد کـه بـه آن مفهـوم اشـاره
میکنند.

گردشگری

مقوله کلی

مقوله فرعی

تسهیالت درمانی به بیماران
ترانسفر بیمار از فرودگاه
محل اقامت ارزان و مبلمان شده
امنیت بیماران
صدور ویزا در حداقل زمان

راهبردها :طروها و کنشهایی هستند کـه خروجـی مقولـه
محوری مدل بوده و به پیامدها ختم میشوند.
جدول  .6مقولهها و م اهیم مرتبط با راهبردها
مقوله فرعی
مقوله کلی
تصویر ذهنی بهتر از برند درمانی
بسته درمانی مناسب
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شکل  .1مدل پارادایمی پژوهش ر

جدول  .8آزمون کولموگروف اسمیرنوف
سط معنیداری
متغیرها
K-S
0/121
رضایت از برند مرکز توریسم
0/235
بازاریابی گردشگری پزشکی
0/427
وفاداری به برند مرکز درمانی
0/079
بسته درمانی مناسب
0/057
اعتماد بـه برنـد درمـانی مرکـز گردشـگری
پزشکی

براساس نتایج آمار توصیفی ،بیشترین درصد پاسـ دهندگان
مربوط به جنسیت مردان ( 64درصد) و کمترین آن به زنـان (36
درصد) تعلق داشت .بیشترین درصد برای سن بین  30تا 52( 35
درصد) و کمترین آن به بیشـتر از  6( 40درصـد) تعلـق داشـت.
بیشترین درصد تحصیالت به کارشناسی ( 75درصـد) اختصـا
داشت و همننین  68درصد از پاس دهندگان ،مجرد بودند.
فرض صفر ( :)H0متغیرها نرمال هستند.
فرض مقابل ( :)H1متغیرها نرمال نیستند.
513
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همانی نباشد که در این صورت ارتباط معنیداری بین متغیرهـا
وجود داشته و بنابراین امکـان شناسـایی و تعریـف عاملهـای
جدیدی بر اساس همبستگی متغیرها وجود دارد اگـر معنـیداری
آزمون بارتلت کوچکتر از  %5باشد عاملی مناسـب اسـت ،زیـرا
فرض شناختهشده بودن ماتری همبستگی رد میشود .مقصـود
از پایایی آن است که اگـر ابـزار انـدازهگیری را در یکفاصـلهی
زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افـراد بـدهیم نتـایج
حاصل نزدیک به هم باشد .برای اندازهگیری پایایی از شاخصـی
به نام «ضریب پایایی» استفاده مـیکنیم و انـدازهی آن معمـوالً
بین صفر تا یک تغییر میکند .ضریب پایایی «صفر» معرف عدم
پایایی و ضریب پایایی «یک» ،معرف پایایی کامل اسـت هـدف
اصلی استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسـی میـزان همسـانی
درونی گویههای یک مقیاس است که از طریق فراینـد شـاخص
سازی تهیه میگردد .در این پژوهش برای بررسی میزان پایـایی
پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردیده کـه نتـایج آن
در جدول زیر آورده شده است .معموالً آلفای کمتر از  0/6پایایی
ضــعیف 0/6 ،تــا  0/8قابــلقبول و بــاالتر از  0/8نشــاندهندهی
پایایی باال میباشد .بدیهی است که هر چه ایـن عـدد بـه یـک
نزدیکتر باشد بهتر است .در این تحقیق همانطور که ذکر شـد
پ از جمعآوری دادهها از نمونهی اولیـه ،دادههـا وارد نرمافـزار
 SPSSگردید و ضـریب آلفـای کرونبـاخ محاسـبه گردیـد کـه
ضریب موردنظر برای پرسشـنامهها بیـانگر پایـایی بـاالی ابـزار
سنجش میباشد.

جدول  9مقدار میانگین پاس ها در متغیرهـای مـوردنظر را
نشان میدهد .با توجه به انتخاب طیف لیکـرت  5تـایی بـرای
سفاالت تشکیلدهنده متغیرهای تحقیق ،باید مقادیر حاصـل از
نظرات پاسخگویان را موردبررسی قرارداد تا این موضوع روشن
شود که آیا میانگین پاس های ایشان بهطور متوسط با مقـدار 3
(عدد وسط طیف لیکرت) چه تفاوتی دارد.
جدول  .۹میان ین متغیرهای مدل

متغیر

میانگین

انحراف
معیار

CR

رضایت
بازاریابی
وفاداری
بسته درمانی
اعتماد

4/15

0/79

0/798

0/63

4/02

0/80

0/905

0/73

4/16

0/72

0/709

0/52

4/10

0/74

0/895

0/55

4/03

0/80

0/854

0/75

واریان

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی بدین معنا است که چگونه میتوان مطمئن بود کـه
سفاالت تنظیمشده در ابزار اندازهگیری همان چیزی را که باید
بسـنجد ،انـدازهگیری میکننـد .بـرای تضـمین روایـی در
پرسـشنامهی ایـن پـژوهش از روایـی محتـوا و روایـی سـازه
استفادهشده است.
 : KMOمشـخص میسـازد آیـا واریـان متغیرهـای
تحقیق ،تحت تأثیر واریان مشترف برخی عاملهای پنهانی و
اساسی است یا خیر .این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد.
اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد ،دادههای موردنظر نتایج
تحلیل عاملی برای دادههـای مـوردنظر بـرای تحلیـل عـاملی
مناسب هستند و در غیر این صورت معموالً کمتر از  0/5چندان
مناسب نمیباشند.
آزمون کرویت بارتلت :این آزمون بررسی میکند چه هنگام
ماتری همبستگی ،شناختهشده ازنظر ریاضی ماتری واحـد و
همانی است .ماتری همبستگی دارای دو حالت است :حالـت
اول زمانی که ماتری همبستگی بین متغیرها ،یـک مـاتری
واحد و همانی میباشد ،در این صورت متغیرها ارتباط معنیداری
با هم نداشته و درنتیجه امکان شناسایی عاملهـای جدیـد ،بـر
اساس همبستگی متغیرها با یکدیگر وجـود نـدارد .حالـت دوم
زمانی که ماتری همبستگی بین متغیرها یک ماتری واحد و

جدول  .10مقادیر آل ای کرونباخ متغیر ها
آلفای کرونباخ
بار عاملی
متغیر
./81
0/65
رضایت
./81
0/75
بازاریابی
وفاداری
بسته
اعتماد

0/69
0/82
0/87

./87
./85
0/89

ساختاری
در حالت معناداری ارتباط یا عدم ارتباط متغیرهای مستقل و
وابسته باهم بررسی میشوند .اگر ارتباط بین دو متغیـر بـاالتر از
قدر مطلق  1/96باشد این بدین معنی اسـت کـه بـین دو متغیـر
ارتباط معناداری وجود دارد و در حالت مدل با بارهای عاملی نیـز
میزان تأثیری که متغیرهای مستقل روی وابسته میگذارند مورد
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تحلیل قرار میگیرد .چون ضرایب  tبرای همه مسیرها بیشتر از
 1/96بهدستآمدهاند ،لذا میتوان نتیجه گرفـت کـه ایـن مسـیر
معنادار بوده و مدل موردنظر در سط اطمینان  %95مـورد تائیـد
قرار میگیرد.

شاخص برازش
کای دو به درجه آزادی
نیکویی برازش
نیکویی برازش تعدیلشده
برازندگی نرم

جدول  .11آزمون فرضیه های تحقیق
مسیر
ضرایب مسیر
14/825
بازاریابی گردشگری پزشکی→ رضایت از برند
0/372
وفاداری به برند→ بازاریابی توریسم
12/56
بازاریابی گردشگری پزشکی→ اعتماد برند
3/193
وفاداری به برند →بسته درمانی
2/793
وفاداری به برند →بسته درمانی

شاخص برازش نشان میدهد که مدل محقق تا چه میـزان
با مدل واقعی تطابق دارد که نتایج آن در جدول آمده است.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی
شاخص برازش کلی مدل نشاندهنده این است که مدل به
کار گرفتهشده دارای بـرازش خـوبی اسـت بـه ایـن معنـی کـه
دادههای جمعآوریشده مدل مفهومی پژوهش را حمایت میکند
و مدل موردنظر به واقعیت نزدیـک اسـت کـه مقـدار آن تعیـین
میکند مدل دارای برازش خوبی است.
در راستای پاس گویی به سفال اصلی تحقیق یعنی ارزیابی مدل
گردشگری پزشکی ،ضرایب مسیر بهدستآمده نشان میدهد که
متغیرهای شناساییشده در بخش کیفی در این تحقیق از روایی
باالیی برخودار هستند و در راستای سفاالت اصلی پژوهش
میباشند .چراکه اگر مقدار ضریب مسیر بین متغیر مکنون
مستقل و متغیر مکنون وابسته مثبت باشد نتیجه میگیریم که با
افزایش متغیر مستقل شاهد افزایش در متغیر وابسته خواهیم بود
و بالعک اگر مقدار ضریب مسیر بین متغیر مکنون مستقل و
متغیر مکنون وابسته منفی باشد نتیجه میگیریم که با افزایش
متغیر مستقل شاهد کاهش در متغیر وابسته خواهیم بود که در
این تحقیق ضرایب مسیر همه مثبت و باالتر از  0.4میباشند که
نشان میدهد رابطه قوی و باال بین متغیرها وجود دارد.

معیار  R Squaresیا  R2یا ضریب تعیین
ضریب تعیین معیار اصلی برای ارزیـابی متغیرهـای مکنـون
درونزای مدل ساختاری میباشد .مقدار ضـریب تعیـین همیشـه
عددی بین صفر و یک است .مقادیر ضریب تعیین برابر با ،0/67
 0/33و  0/19در مــدلهای مســیری پــیالاس ،بــه ترتیــب
قابلتوجه ،متوسط و ضعیف توصیف میشوند.
اگر ساختارهای یک مدل مسیری داخلی معین ،یـک متغیـر
مکنون درونزا را با تعداد معدودی (یک یا دو) متغیرهای مکنون
برونزا شرو دهد ،ضریب تعیین متوسط قابلپذیرش اسـت؛ امـا
اگر متغیر مکنون درونزا متکی به چنـد متغیـر مکنـون بـرونزا
باشد ،مقدار ضریب تعیین حداقل باید در سـط قابلتوجـه قـرار
داشته باشد؛ یعنی اینکه بیشتر از  0/67باشد .در غیر این صورت
در مورد زیربنای تئوریکی مدل شبهاتی مطرو میشـود و نشـان
میدهد که مدل در شرو متغیرهای مکنون درونزا ناتوان اسـت
که پ از اجرا در نرمافزار ایموس ،نتایج به شرو زیر میباشد:

جدول  .14مقادیر ضریب مسیر
متغیرهای مکنون درونزا
ضریب مسیر
رضایت از برند مرکز توریسم
0/781
بازاریابی توریسم پزشکی
0/580
وفاداری به برند مرکز درمانی
0/623
بسته درمانی مناسب
0/716
اعتماد به برند درمانی مرکز گردشگری پزشکی
0/961

R2

0/635
0/780
0/823
0/816
0/863

همانگونه که در جدول فوق ضـریب تعیـین بـرای تمـامی
متغیرها بیشتر از  0/67میباشد و این بدین معناست که در ایـن
پژوهش متغیرها بهدرستی شناساییشدهاند.
شاخص براز مدل

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل بازاریابی گردشگری پزشکی با
استفاده از رویکرد ترکیبی بوده است یافتهها بیانگر این است که
کشور ایران ظرفیتهـای بسـیار زیـادی در حـوزه دندانپزشـکی،

جدول  .13مقادیر برازش مدل نهایی
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جدول  .12مقادیر ضریب تببین
متغیرهای مکنون درونزا
رضایت از برند مرکز توریسم
بازاریابی گردشگری پزشکی
وفاداری به برند مرکز درمانی
بسته درمانی مناسب
اعتماد به برند درمانی مرکز گردشگری پزشکی

مقدار بهدستآمده
1/942
1/904
0/903
0/902

حد قابلقبول
کمتر از سه
نزدیک به 0/9
نزدیک به 0/9
نزدیک به 0/9
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جراحیهــای قلــب ،پالســتیک ،چشــم و ارتوپــدی ،پیونــد مغــز
استخوان ،کلیه و کبد و غیره دارد که بـا توجـه بـه ارزان بـودن
قیمت این نوع خدمات میتوان ارز بسیاری را وارد کشور کرد که
با نتایج تحقیقات خدادوست و همکاران ( .)10همسـویی دارد .در
تبیین ایـن نتیجـه بهدسـتآمده مـیتـوان گفـت کـه موقعیـت
استراتژیک ،سابقه درخشان پزشکی و طب ایرانی ،وجود پزشکان
ماهر و سرشناس در رشتههای مختلف پزشکی و ارزانی خـدمات
درمانی ،میتواند ایران را به قطـب گردشـگری پزشـکی منطقـه
تبــدیل کنــد .گردشــگری پزشــکی ،امــروزه از رو بــه رشــدترین
بخشهای صنعت توریسم در جهان به شـمار مـیرود .موقعیـت
ویژه جغرافیایی ایران در منطقه میتواند به جذب ساالنه هـزاران
نفر گردشـگر بیمـار در مراکـز درمـانی کشـور بینجامـد .سـابقه
درخشــان و تــاریخی پزشــکی و ســایر علــوم کشــور در میــان
کشورهای دنیا نقطه قوتی برای تحقق جذب گردشـگر بیمـار در
کشور است .پزشکان ایرانی شـاغل در داخـل و خـارج از کشـور
همواره در کانون توجهـات جوامـع علمـی و پزشـکی دنیـا قـرار
داشـتهاند .امـروزه نیـز پزشـکان ایرانـی از شـهرت و محبوبیـت
ویــژهای در میــان ســایر همکــاران خــود در خــارج از کشــور
برخوردارند .ازاینرو اعتماد گسترده و چشمگیر بیماران خارجی به
جامعه پزشکان ایرانی نیز از نکات حائز اهمیـت بـرای پیشـرفت
کشور در این زمینه بـه شـمار مـیرود .ویژگیهـای سـیاحتی و
زیارتی در ایران از دیگر جذابیتها برای بیماران خارجی بـهویژه
مسلمانان حوزه خلیجفارس جهت مسافرت بـه ایـران محسـوب
میشود .این در حالی است که هزینههای حملونقـل و ترانسـفر
جهت سفر به ایران با توجه به نزدیکیهای جغرافیـایی از دیگـر
موارد مهم و راهگشا در این زمینه به شمار میرود.
گرایشهای قومیتی و دینی مشترف در مرزهـای کشـور بـا
همسایگان ،مزایای عمده سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
حاصلشده از جذب گردشگرهای کشورهای همسایه و پراکندگی
و وجود گسترده مراکـز درمـانی مجهـز در اسـتانهای مختلـف
بهویژه شهرهای مرزی نیز از دیگر نکات حائز اهمیت دراینبـاره
به شمار میرود ( .)23امروزه بهواسـطه پیشـرفتهای چشـمگیر
ایران درزمینه جراحیهای موفقیـتآمیز و پرتعـداد پیونـد اعضـا
ازجمله قلب ،کلیه ،کبد و قرنیه نام پزشکان ایرانی یکبـار دیگـر
بر سر زبان های جوامع پزشکی دنیا قرار گرفته اسـت؛ بنـابراین
مدیران ارشـد و دسـتاندرکاران مربوطـه بـا بهرهمنـدی از ایـن
ویژگـی خــا و حضــور در رســانههای معتبــر خــارجی و ارائــه
گزارشهایی از توانمندیهای جامعه پزشکی کشور و نیز فـراهم
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نمــودن امکانــات ،تجهیـزات و خــدمات موردنیـاز ایـن گــروه از
گردشگرها میتوانند زمینـه پیشـرفتهای چشـمگیر دیگـری را
تحت نظارتهای دقیق برای کشور و مـردم بـه ارمغـان آورنـد.
ایران در حال حاضر ارزانترین کشـور بـرای انجـام درمانهـای
تخصصی است ( .)11سپردن این برنامه بـه بخـش خصوصـی و
نظارت و حمایت دولت و سایر دستگاههای مربوطه از فاکتورهای
مهم برای کسب موفقیت دراینباره میباشد .افـزایش کیفیـت و
قدرت رقابت خدمات پزشکی در کشور بهغیراز بیماران خـارجی،
بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با صـرف هزینـههای
اندف برای درمان بیماریهای مختلف ازجملـه دهـان و دنـدان،
قلب ،کلیه ،کبد و موارد مشابه راهی کشـور شـده و بـا کمتـرین
هزینه فواید ارزنده مادی و معنـوی خاصـی را نیـز متوجـه خـود
میسازند.
از سوی دیگر آمیختههای بازاریـابی نقـش مهمـی در جـذب
بیماران دارد .ازاینرو محقق پیشنهادهایی بـه شـرو ذیـل بـرای
آنها ارائه میکند:
اولین  :Pمحصول در بازاریابی گردشگری پزشکی
در گردشگری پزشکی جهت ارزشآفرینی باید از دید بیمـار و
مراجعین به خدمتی که قصد ارائه خدمت به آنان را دارید ،به کار
خود نگاه کرده و ببینید که چه ادراف و احساسـی از مواجهـه بـا
این خدمات به بیمار دست خواهد داد .البته چالشهای متعـددی
در این میان وجود دارد .در این فرایند باید عـالوه بـر شناسـایی
دقیق ضعفها و نقاط قوت خدمات ،موقعیت رقبـا و فرصـتها و
تهدیدهایی که اکوسیستم و بازار فعالیت تحمیل میکند بهخوبی
بررسی شود (.)12
دومــین :pقیمتگــذاری خــدمات در بازاریــابی گردشــگری
پزشکی است .قیمت همان پول و ارزشی است که در قبال ارائـه
خدمت و محصول دریافت میشود .قیمت بایـد طـوری طراحـی
شود که سود و درآمد تولید کند (.)13
قیمتگذاری در دنیای بازاریابی بسـیار کـار دشـواری اسـت.
قیمتگــذاری روی خــدمات یکــی از چالشهــایی اســت کــه
کسبوکارها همیشه با آن سروکار داشتهاند و کارشناسان مختلف
بازاریابی روشهای مختلفی را برای آن پیشنهاد کردهاند .وظیفـۀ
شما این است که ضمن توجه به شرایط بازار ،قیمت رقبـا ،ارزش
محصول و هزینۀ تولید تا عرضـۀ کـاال ،بهتـرین روش را بـرای
قیمتگذاری روی خدمات درمانی بیماران انتخاب کنیم (.)14
سومین  :Pترویج
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به دستگاهی اشاره دارد کـه بـه سـازمان کمـک میکنـد تـا
خدمت سریعتری را به بیماران ارائه دهـد .فـرض کنیـد کـه در
کلینیک بهمحض درخواسـت نوبـت توسـط بیمـار پـذیرش وی
صورت بگیرد ( .)20چه فرآیندی ارائهی خدمت را با این کیفیـت
میسر ساخته است؟
هفتمین  :Pشواهد فیزیکی در بازاریابی گردشگری پزشکی
شواهد فیزیکی ،محـیط و فضـایی اسـت کـه در آن خـدمات
پزشکیتان را ارائه میدهید .درواقع ،منظور همان اشیا و وسایلی
هستند که در مطب پزشک یا بیمارستان و… وجود دارند .مـثالً
صندلیهایی که در اتاق انتظار مطب یک پزشک چیده شـدهاند،
بخشی از شواهد فیزیکی را تشکیل میدهنـد ( .)21تجهیـزات و
ساختار فیزیکی یک مطب یا بیمارستان یا مجموعـهای پزشـکی
هم در دسته شواهد فیزیکی قرار میگیرند و هرچقدر بهینـهتر و
صحی تر طراحیشده باشـند ،بازاریابـان گردشـگری پزشـکی را
بهسوی گامی بهتری هدایت خواهند کرد (.)22
درنهایت باید گفت که ازآنجاییکه این پژوهش بیمارانی کـه
در مراکز گردشگری پزشکی در بیمارستان خصوصی شهر تهران
صورت گرفته است تعمیم نتـایج بـه سـایر بیمـاران شـهرها بـا
محدودیت مواجه است .عدم امکان نمونهگیری تصـادفی از کـل
بیماران و عدم همسانسازی در انتخاب آزمودنیها موجب شـده
است که نتایج این پژوهش قابلتعمیم بـا سـایر منـاطق نباشـد.
پژوهشهای مشابه در دیگر شهرها و بر روی سایر بیماران اجـرا
شود تا نتایج پژوهشها باهم قابلمقایسه باشد.

هدف از ترویج ،افزایش آگاهی ،جذب بیمار ،افـزایش فـروش
خدمات درمانی و ایجاد یک نشان تجاری است.
ترویج شامل همهی ارتباطـات بازاریـابی ازجملـه تبلیغـات و
فعالیتهای تشویقی برای افزایش اسـت .فعالیتهـای ترویجـی
وابستگی زیادی به محصول و قیمتگذاری دارند ( .)15بودجهی
تبلیغات و بازاریابی و موقعیت خدمات از نکاتی است که بایـد در
نظر گرفته شود .اگر خدمات در بازار کامالً جدیـد باشـد نیـاز بـه
ایجاد آگاهی دربارهی برند یا خدمات درمـانی اسـت ،درحالیکـه
اگر خدمات نو نباشد باید روی فعالیتهای تبلیغی یادآوری برنـد
بیمارستان گردشگری پزشکی تمرکز کنید (.)16
چهارمین  :Pتوزیع در بازاریابی گردشگری پزشکی
توزیع درآمیختـه بازاریـابی بـه معنـای شـکل و شـیوه ارائـه
محصول و خدمت به مشتریان است .مثالً اینکه چطور خدمات و
محصوالت پزشکی را و در چه زمانی به مشتریان و بیماران ارائه
کنید از مصادیق توزیع در بازاریـابی پزشـکی اسـت .توزیـع هـم
میتواند در جای گـرفتن برنـدتان در ذهـن و نظـر مشـتریان و
بیماران مختلف نقش داشته باشد .باید بدانید که هر محصـول و
خدمتی چطور معرفی شود تا مشتریان و مخاطبـان را بـه سـمت
تصمیمگیری برای انتخاب شما سوق بدهد (.)17
پنجمین :pنیروی انسانی در گردشگری پزشکی
یکی از عناصر اصلی و تأثیرگذار در ارائهی خـدمات پزشـکی
کارکنان هستند .استخدام افراد و آمـوزش دادن آنهـا در جهـت
یادگیری نحوهی ارائهی خدمت به بیماران بهمنظور کسب مزیت
رقابتی و موفقیت در بازار خدمات بسیار اهمیـت دارد ()18؛ زیـرا
در خرید خدمت ،بیماران ارزیابی از کیفیت و خدمت را بر اسـاس
فردی که آن را ارائه میدهد و چگونگی تعامل او انجام میدهند؛
بنابراین افراد در ارائهی خـدمت بایـد مهـارت فـردی مناسـب و
دانش خدمت را در اختیار داشته باشند (.)19
ششمین  :Pفرایند

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از مدیریت بیمارستانهای به خاطر کمک در انجام
مصاحبه با مدیران واحد بینالملل و توزیع پرسشنامهها در این
پژوهش کمک کردند ،تشکر و قدردانی میشود.
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