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نرماف ار  
آماری با استفاده از  
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که ارتباطات بازاریابی
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مقدمه
بیماریهای مختلف جسمی و روانی ،ضرورت گردشگری سالمت

در سبک زندگی معاصر ،بهعلت ظهور 
بیشتر شده است (سینگال )83 :2014 ،1این صنعت یکی از ب رگترین و سودآورترین شاخههای
گردشگریدردنیامحسوبمیشود(وایتمور2وهمکاران )115:2015،وهدفاصلیآنبهبودیاحفظ
سالمتاست(زیمانسکا.)11-10:2015،3گردشگریسالمتدرکلبهسهشاخةگردشگریتندرستی،
منظوردرمانبیماریهایجسمییا

گردشگریدرمانیوگردشگریپ شکیتقسیمشدهاست.مسافرتبه
انجامنوعیازعملهایجراحیتحتنظارتپ شکاندربیمارستانهاومراک درمانیراگردشگریپ شکی

4
کسبوکارهای درگیر در گردشگری درمانی اتکا به نظام
گویند(بوکمنوبوکمن  .)114:2007،تنو  
بهمنظورتوسعةگردشگری سالمتباید به
مدیریتی کارآمد را ضروری ساخته است (ضرغام  .)53:1394 ،
مجموعهای از عوامل توجه کرد.محققان مهمترینعامل در توسعةگردشگری سالمت را چگونگی نگرش

گردشگرانبهمقصدمیدانند(فرهنگیوهمکاران)159:1394،بدینمنظور،توسعةگردشگریسالمت
نیازحیاتیبهوجودتصویریمطلوبازمقصددرذهنافراددارد(رینا)2005،5ازطرفیاجرایاب ارهای
تواندموجبایجاداعتباروخوشنامیوهمچنینخلقتصویرمطلوبدرذهنافراد

ارتباطبازاریابیمی
شود(کالس6وهمکاران.)132:2014،درعصرفناوریاطالعاتواطال رسانی،اطالعاتشاهرگاصلیو
سیستمهای اطالعاتی

مراقبتهای بهداشتی و درمانی محسوب میشود.استفاده از 

نیروی حیاتی در ارا ة 
رضایتمندی مراجعان ،ضرورتی

کارآمد ،برای تحقق اهداف ،کارآیی ،اثربخشی و کیفیت خدمات و نی 
مراقبتهایبهداشتیامروزوفردا

سیستمهایاطالعاتبیمارستانی،فناوریضروریبرای

انکارناپذیراست.
عمدهای در ایجاد ارزش
عبادیآذر و همکاران .)1387 ،ارتباطات یکپارچة بازاریابی سهم  

شمارمیآید (


به
ویژةبرند دارد.باوجوداین ،تحقیق اندکی دربارة نقش این عملکرد جدید ارتباطی در صنعت گردشگری
عالوهبراین ،مطالعات پیشین عمده تمرک خود را بر گ ینههای پیشِروی
سالمت صورت گرفته است  .
چشمپوشی
گذاشته و از ادارکات مشتری ،هم دربارة ارتباطات بازاریابی و هم فناوری پیشرفته  ،

مدیران 
کردهاند.دراینپژوهش،بهبررسیتأثیرارتباطاتبازاریابییکپارچهوفناوریاطالعاتپیشرفتهبرارزش

ویژةبرند(وفاداریبهبرند،تصویربرندوکیفیتدركشدةبرند)درگردشگریسالمتپرداختهشدهتااز
اینطریق،مسیرروشنتریدرچگونگیجهتگیریفعالیتهایگردشگریسالمتکشورفراهمآید .


مبانی نظری
متازحقوقثابتهمةانسانهاست.برخورداریازرفاهکاملروانی،جسمی،اجتماعیومعنوی،

سال
7
بهعنوانتعریفسالمت،درقرونگذشتهموردقبولواجما متفکرانواقعشد(براومان .)5:2013،

1. Singal
2. Whitmore
3. Szymanska
4. Bookman & Bookman
5. Raina
6. Coles
7. Braveman
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گردشگریسالمتراپدیدهایتجاریدرجوامعصنعتیقلمدادمیکندکهدرآنفردازمحل

هال 1
دا می اقامت خود برای حفظ و یا بهبود وضعیت سالمتی به مقاصد دیگر سفر میکند .تجهی ات و
تسهیالتمقصدوکیفیتوقیمتخدماتیکهارا همیکندعاملچنینامریاست(هراهشه.)2002،2
برنامههای ارتباطات یکپارچة بازاریابی که حاصل پیشرفت در فناوری پیشرفتة اطالعات است ،سهم

کیفیتدركشده و وفاداری برند)دارد(سریکوگیل

عمدهایدرایجادارزشویژةبرند(تصویر برند ،

3
یکپارچة بازاریابی تاریخی
پارچهسازی و هماهنگسازی ارتباطات  
سا ورا  .)408 :2011 ،ایدة یک 
4
طوالنیداردکهپیشرفتهایفناوری،عملیاتیکردناینایدهراممکنساختهاست(کلیاتچکو :2005،

زمینهای
 .)17درحقیقت ،پیشرفتها در فناوری اطالعات و ارتباطات یکی از مهمترین عوامل پس 
ازبیمارستانهایخصوصی


ها،اعم

هایاخیربیمارستان

).درسال
محسوبمیشوند(کلیاتچکو9:2009،

شهرهابهشدتاف ایشیافته،مشتریانونیازهایشان

اند،تعدادآنهادر


ودولتی،توسعةبسیارییافته
هایآنانتغییریافتهوخدماتبیمارستانهامتنو ترشدهاست.


ونیازهاوخواسته
بسیارپیچیدهترشده
هاییخودراازسایربیمارستانهامتمای سازند.


هابایدبتوانندبهشیوه

دراینفضایرقابتی،بیمارستان
5
ترینشیوههابرایکسبم یترقابتیارا ةخدماتباکیفیتباالاست(کازازی وهمکاران،

یکیازمهم
شده چارچوبی برای بررسی ارتباطات یکپارچة بازاریابیوفناوری
.)128:2010در این مطالعه سعی  
اطالعات پیشرفتة گردشگران از بیمارستان مهر شهر تهران ارا ه شود .این ارتباط ازطریق نقش ابعاد
ارزش ویژة برند آکر بررسی شده است .ابعاد ارزش ویژة برند آکر شامل بررسی تصویر برند ،کیفیت
میپردازیم .
دركشدهووفاداریازنظرگردشگرانشهرتهراناستکهدرادامهبهتوضیحاینمفاهیم 

وشهایمؤثروکارآمدی
امروزهسازمانهابیشازهمیشهبهر 

ارتباطات یکپارچة بازاریابی :
برایبرقراریارتباطبامشتریاننیازمندند.دراصلارتباطاتیکپارچةبازاریابی،فعالیتیبرایمتحد
کردنهمةاب ارهایارتباطیبازاریابیومشارکتوگسترشپیامهابرایبرقراریارتباطدوطرفهبا
).ارتباطاتیکپارچةبازاریابیبهدنبال

مخاطبانهدفازراهینوینوجدیداست(پیکتون2001،6
سازیپیامهایمنفیاستکهدربارةنامتجاریسازمانارسال


هایمثبتوحداقل

حداکثرسازیپیام
هاازارتباطاتیکپارچةبازاریابیاست؛هنگامیکه


شود.امااینتنهایکیازاهدافاستفادةشرکت

می
7
برای ایجاد روابط درازمدت بهکار گرفته شوند ،ارزش ویژة برند را اف ایش میدهند (رولی :2004 ،
فراهمسازیبستریمطمئندر

وکاریبهخصوصگردشگری،


).درواقعایجادبرندبرایهرکسب
230
ترینسنگبناهایبرقراری


پارچهازمهم
برقراریارتباطمؤثربامشتریاناست.ارتباطاتبازاریابییک
چراکهترکیبمناسبوبهرهمندیهوشمندانهدرارتباطاتبازاریابی

ریارزیابیمیشود،

ارتباطبامشت
منجربهایجادبرنددربازارخواهدشد(اخالصیوقمر.)1390،
1. Hall
2. Harahsheh
3. Seric & Gil Saura
4. Kliatchko
5. kazazi
6. Pickton
7. Rowkey

3

سال هفتم ،شمارة اول ،بهار 97

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.


فناوری اطالعات پیشرفته :اطالعاتشاهرگحیاتیصنعتگردشگریاست؛بنابرایناستفادة
مؤثرازفناوریاطالعاتبرایم یترقابتیوموفقیتآناساسیاست(کیپوتر 1وهمکاران:2011،
).به عبارتیفناوریدرصنعتگردشگریبرعملیاتگردشگریاثرگذاراست.امروزهمشتریانبرای
 57
برنامه های سفر خود ،انتخاب و خرید محصول گردشگری ،ازطریق فناوری اطالعات و ارتباطات

).استفادهازفناوریهای

پوروحاجیامینی1391،

دستمیآورند(محمدعلی


اطالعاتموردنیازرابه
نوین در مراک گردشگری سالمت ،منجربه م یتهای چشمگیری در مدیریت دانش رقابت ،اف ایش
).بیمارستانها،

سوددهی،کاهشه ینه،کاراییوتسهیمدانشمیشود(لی2وهمکاران453:2012،
میشوند
درنقشمرک انتقالدانشومهارتپ شکی،منبعمهموقدرتمندفناوریاطالعاتمحسوب  
بهکارگیری امکانات ،تجهی ات و تسهیالت خود و ارا ة خدمات ویژة تخصصی باعث حفظ،
که با  
بازگشت و ارتقای سالمت جسمانی ،روحی ،روانی و معنوی افراد و درنهایت تأمین رضایت مشتریان
سلیمانپوروهمکاران .)2011،

میشوند(

ارزشاف ودهای است که
ارزش ویژة برند :ارزش ویژة نام و نشان تجاری ،مطلوبیت نهایی یا  
بهواسطةنامونشانتجاری،ایجاد میکند.یکیاز دالیلاهمیتمفهومارزشویژةبرنداین
محصول ،
میتوانند با
میکند و درنتیجه بازاریابان  
است که هم برای شرکت و هم برای مشتریان ایجاد ارزش  
استفادهازارزشویژةبرندبهم یترقابتیدستیابند(آشول .)63:2015،3
یهپردازبرجستة حوزهمدیریت برند،تصویر برندرا
ینلین کلر،4دانشمندونظر 
تصویر برند :کو 
ییابد.تصویربرند
ادراكمصرفکنندهازبرندمیداندکهتوسطتداعیبرندموجوددرحافظهبازتابم 

5
استکهدرذهنمصرفکنندهوجوددارد (رایستاوبوتای )6:2008،ومفهومی

مجموعهادراکاتی 
مهمدرروندانتخابمقصدازدیدگاهگردشگراناستودرتعیینراهبردموقعیتیمقصدنی نقش
حا اهمیتی دارد (استچینکوا .)53 :2014 ،6درواقع تصویر مقصد بهمن لة اطالعات و احساسات
یشود.برخی پژوهشگرانتصویر مقصدراعاملی ضروری برای جذبو
دربارةمقصدی خاصتعریف م 
کردهاند(علی ادهوسقفی .)4:2014،
وفاداریگردشگرانمعرفی 
کیفیتدركشده کیفیتواقعیمحصول نیست،بلکهارزیابی ذهنیمشتری

کیفیت درکشده:
از محصول است .همانند تصویر ذهنی برند ،کیفیت دركشده نی ارزش را برای مشتریان فراهم
ایمانیخوشخووی دی:1389،

میکندتابامتمای کردنبرند ازرقبا،علتیبرایخریدداشتهباشند(

هاومفاهیمکیفیتاززیرساختهایمقصد،


.کیفیتبرندضرورتیرقابتیاستکهبابرداشت
)120
کوا وهمکاران.)54:2014،برداشت
خدمات وامکانات رفاهی،ماننداقامت،مرتبطاست(استپچن 
گردشگرانازکیفیتبرند،درموفقیتبازاریابیمقصدبسیارمهماست،زیرااینبرداشتگردشگرانبر
1. Kiprutto
2. Li
3. Ashwell
4. Kevin Lane Keller
5. Rusta & Bothai
6. Stepchenkova
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انتخابمقصدسفرشانبسیارتأثیرگذاراست(کیم1وهمکاران.)316:2013،رضایتبیمارازخدمات
ترینشاخصهایکاراییواثربخشیوکیفیتارا ةخدماتبخشهایمختلف


بیمارستانییکیازمهم
بیمارستان است .بیمار راضی کلید موفقیت هر بیمارستانی است (مصدقراد .)22 :2005 ،بنابراین
شناختانتظاراربابرجو اولینقدمدربهبودکیفیتخدماتبهداشتیودرمانیاست(محمدیو

شوقلی.)91:2008،کیفیتخواستةمشتریاستودركانتظاراوعاملتعیینکنندةکیفیتاست
(شارماوگادن .)436:2001،2
وفاداری به برند  :وفاداریبهبرندمقصد،وابستگیگردشگرانبالقوهبهبرندمقصدتعریفشده
هاییباقیمتهای

است.وفاداریبهمعنایتمایل بهپرداختپولبیشتراست ،حتیزمانیکهگ ینه

3
کمتردردسترسباشد(فرنسووالس 2012،؛.)29وفاداریبهبرنددربرگیرندةدوبعدنگرشیو
رفتاریاست.دربعدنگرشی،مصرفکنندهنگرشیمثبتبهبرندرادرذهنخودحفظمیکند.دربعد

یخرد و آن را به دوستان و آشنایان خود معرفی میکند
رفتاری نی  ،برند موردنظر را دوباره م 
میشود که پایداری مقصد اف ایش یابد .از
(جرایست 4و همکاران .)298 :2015 ،وفاداری موجب  
میتوان از ه ینههای کمتر بازاریابی ،اف ایش قدرت نفوذ تجارت
م ایای وفاداری برند برای مقصدها  
دهانبهدهاننامبرد.درهمینراستا،گستلسونوکروپتوندرمطالعاتخود
مسافرتوتکرارتبلیغات 
کردهاند.1 :
کردهاند که منجربه بازگشت به مقصدی شده که قبالً از آن بازدید  
به پنج عامل اشاره  
آنهاافرادمانندخودشان رادرآن
تجربهایرضایترابرآوردهنکند.2.آگاهیازاینکه 
کاهشریسک 
جنبههایی از مقصد که قبالً
مقصد مالقات میکنند.3 .وابستگی احساسی.4فرصتی برای بازدید از  
رضایتبخش بوده است

آنها 
نکردهاند -5 .نشان دادن این موضو به دیگران که تجربة قبلی  
تجربه  
ایمانیخوشخووی دی )121:1389،

(

پیشینة تحقیق
ابررسیکردهاندکهدرادامهبهتعدادیازاینمطالعات

مطالعاتمتعددیمتغیرهایپژوهشحاضرر
اشارهمیشود :

یکپارچه بر ارزش ویژة برند
سریک 5و همکاران ( )2014به بررسی تأثیر ارتباطات بازاریابی  
کیفیتدركشدةبرندووفاداریبهبرند)پرداختندونقشتعدیلکنندةفناوریاطالعات

(تصویربرند،
یافتههای این پژوهش روابط مثبت و معناداری رابین
پیشرفتهرا در ارزشویژةبرند بررسیکردند .
مشتریگرا تأیید کرد .قاسمی و

یکپارچه بر ارزش ویژة برند 
ادراکات مهمان از ارتباطات بازاریابی  
زیرساختهای فنی و

همکاران ()1396به این نتایج دست یافتند که بهبود عوامل ه ینه ،کیفیت و 
خودبهخود سایر عوامل را تقویت

میتواند 
علتهای اصلی گردشگری درمانیاست  ،
تخصصی ،که ج و  
1. Kim
2. Sharma& Gadenne
3. Ferns and Walls
4. Jraisat
5. seric
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کند و بهبود بخشد و از این طریق ،گردشگری درمانی در مقاصد توسعه یابد .چانگ و همکاران
برنامههای
( )2016در پژوهشی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر قصد استفادة گردشگران چینی از  
ادراكشده و سهولت استفاده بر نگرش

کاربردی پ شکی تایوان پرداختند.نتایج نشان داد که کیفیت 
رحیمنیا و همکاران ()1392در پژوهش خود به بررسی آثار متقابل
به فناوری تأثیر معناداری دارد  .
آنهاچهار
کالنشهرمشهدپرداختند .
هتلهای پنجستارة 
ابعادارزشویژةبرندمبتنیبر مشتری در 
بعداصلیارزشویژةبرندرامدنظرقراردادندکهشاملآگاهیازبرند،کیفیتبرند،وفاداریبهبرندو
ادراكشده بعد اصلی در ایجاد ارزشویژة

میدهد کیفیت 
آنها نشان  
تداعی برند است.نتایج پژوهش  
برند است و تأثیر مهمی بر سایر ابعاد ارزشویژةبرند دارد و عامل تعیینکنندةقوی در ارزشویژة
برند است .کروبی و همکاران()1393پژوهشی را تحت عنوان بررسی رابطة میان رضایت مشتری و
دستآمده حاکی از آن است که
به 
هتلداری شهر شیراز انجام دادند .نتایج  
وفاداری در صنعت  
مهمترینعامل در وفاداری مشتریان ،کیفیت (شامل اعتبار ،پاسخگویی ،اطمینان ،عوامل محسوس و

2
مقالهای به بررسی
اهمیتترین آنها قیمت است .کایامن و آراسلی ( )2007در  

همدلی) و  
کم
ارتباطات بین چهار بعد ارزش برندشامل آگاهی از برند ،وفاداری به برند ،ارزش ادارك شده و تصویر
بخشیدهاند.

هتلداری پرداخته و ادراك ارزش برند را از دیدگاه مشتری ارتقا 
برند در صنعت  
یوبیی دی ،در سال  ،1389پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر ارزش ویژة برند در
یمانیخوشخو و ا 
ا 
عالوهبرتصویر برند ،که در
مقصد گردشگری شهری د انجامدادند.نتایج این تحقیق نشانمیدهد  
مهمترین عامل ارزیابی گردشگران از برند مقصد گردشگری تلقی شده،
مطالعات سی سال اخیر  
ادراكشدهوآگاهیبهبرندمقصدگردشگرینی برارزشویژةبرندشهری د

وفاداریبهبرندوکیفیت
مهمترینعاملتأثیرگذارشناختهشدهاست.
تأثیرمستقیمدارندوازنظراهمیت ،وفاداری بهبرند 
مطالعهای به بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگر از مقاصد گردشگری

هاکو و خان)2013( 3در 
دركشده و کیفیت خدمات
مال ی پرداختند .نتایج مطالعه نشان داد که تصویر از مقصد ،ارزش  
رابطهایمثبتباوفاداریورضایتگردشگردرمال یدارد.ملکیوتوانگر()1395بهایننتایجدست

هاییکهگردشگرانسالمتمشهددرمراجعهواقامتباآنمواجهبودهاند،


ترینچالش

یافتندکهمهم
عبارتاند از :ضعف سیستم بازاریابی و اطال رسانی در فرایندهای پذیرش و درمان در شهر مشهد،

ضعفسیستمپذیرشالکترونیکیبیماران،نحوةپرداخته ینههاوضعفسیستممبادالتمالیدر
رستانها ،نبود پشتیبانی زبانهای خارجی در بیمارستانها ،فقدان بستههای کامل گردشگری

بیما
ونقلدرونشهری.یی 4وهمکاران()2008

سالمت،مشکالتمربوطبهفرایندهایاخذوی اوحمل
انگی ة گردشگران پ شکی هنگکنگ را بررسی کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که گردشگران
هایمکانهایگردشگری.عواملمحرکیکهاین


کنندتاویژگی
تربهجنبههایپ شکیتوجهمی

بیش
1

1Chang
2Kayaman & Arasli
3Haque & Khan
4Ye
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هایمقصد،کیفیتمراقبتهایپ شکی،ترویج،همدلی(همنشینی)،

محققانارا هکردندشاملویژگی
بیمارستانهابرای

هاوشهرتاست.نوریحکمتوهمکاران ()1393پژوهشیباعنوانآمادگی

ه ینه
باتوجهبه سطح انطباق کلی

یافتههای این پژوهش ،
ورود به صنعت پ شکی انجام دادند .مجمو  
بیمارستانها برای ورود به صنعت گردشگری

موردمطالعه در شهر اصفهان ،حاکی از آمادگی نسبی 
شاخصهایی همچون تجهی ات پ شکی و آشپ خانهای مجه  ،داشتن مترجم ،و تارنما

بوده و وجود 
میشود .نتایج مطالعة گودرزی و
بیمارستانها و توسعة بازار گردشگری پ شکی  

موجب ارتقای 
همکاران ()1393نشان داد که بین قیمت خدمات درمانی و گردشگری ،کیفیت خدمات درمانی و
گردشگری،فرهنگ،امکانات،تسهیالتوتجهی اتدرمانیوگردشگریوفناوریاطالعاتوارتباطات
کالنشهرشیرازرابطةمعناداریوجوددارد .
باتوسعةگردشگریپ شکیدر 

فرضیههای پژوهش
دركشدة برند گردشگری سالمت در میان گردشگران شهر
 .1ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر تصویر  
تهراناثرمثبتومعناداریدارد .
کیفیتدركشده در گردشگری سالمت در میان گردشگران شهر

 .2ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر 
تهراناثرمثبتومعناداریدارد .
 .3ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر وفاداری به برند در گردشگری سالمت در میان گردشگران شهر
تهراناثرمثبتومعناداریدارد .
 .4کیفیت دركشده بر روی تصویر برند در گردشگری سالمت در میان گردشگران شهر تهران اثر
مثبتومعناداریدارد .
 .5کیفیت دركشده بر وفاداری به برند در گردشگری سالمت در میان گردشگران شهر تهران اثر
مثبتومعناداریدارد .
 .6تصویر برند مقصد بر وفاداری به برند در گردشگری سالمت در میان گردشگران شهر تهران اثر
مثبتومعناداریدارد .
 .7فناوری اطالعات پیشرفته بر تصویر برند در گردشگری سالمت در میان گردشگران شهر تهران اثر
مثبتومعناداریدارد .
 .8فناوری اطالعات پیشرفته بر کیفیت دركشده در گردشگری سالمت در میان گردشگران شهر
تهراناثرمثبتومعناداریدارد .
.9فناوریاطالعاتپیشرفتهبروفاداریبهبرنددر گردشگریسالمتدرمیانگردشگرانشهرتهران
اثرمثبتومعناداریدارد .
میشود .
بهصورتشکل1ارا ه 
بهفرضیههایپژوهش،مدلمفهومیپژوهش 


باتوجه
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مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی برگرفته از مدل سریک و همکاران ()2014است .در پژوهش سریک و همکاران ،تأثیر
کیفیتدركشدةبرندووفاداریبهبرند)

ارتباطاتبازاریابییکپارچهبرارزشویژةبرند(تصویربرند،
در صنعت هتلداری مستقیم بررسی شده و تأثیر فناوری اطالعات پیشرفته بر ارزش ویژة برند
غیرمستقیم(تعدیلکننده)تحلیلشدهاست.ولیدرپژوهشحاضر،تأثیرارتباطاتیکپارچةبازاریابی
و فناوری اطالعات پیشرفته در گردشگری پ شکی مستقیم بررسی و در آخر مقایسه شده است.
بنابراینتحقیقحاضرازسهجهتنسبتبهمدل سریک و همکارانداراینوآوریاست:جهتاول
تغییرجامعةآماریوآزموناینمدلدرگردشگریسالمت(پ شکی)است.جهتدومنوآوریاین
پژوهش،بررسیاثرمستقیم تأثیر ارتباطات یکپارچة بازاریابی و فناوری اطالعات پیشرفته درمدل
است.جهتسومنوآوریمقایسةاثرمتغیرهاست .


شکل  :1مدل مفهومی پژوهش ،برگرفته از مطالعة سریک و همکاران ()2014

روششناسی پژوهش
این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش ج و تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی است .اطالعات
نمونهگیری تصادفی در
بهروش  
ایومیدانیگردآوریشدهاست.دادههای موردنیاز  


روشکتابخانه

به
تلفیقشده از مطالعات لی و پارك ،)2007( 1کونکنیک و گارتنر2
ازپرسشنامة  

دسترس ،با استفاده 
( ،)2007کیم و همکاران ()2003و گیل سا ورا و روی مولینا ،)2009(3در قالب مقیاس لیکرت (=1
جمعآوری شده است.جامعة
مراجعهکنندگان بیمارستان مهر  

کامالً مخالفم تا =5کامالً موافقم) ،از 
1. Lee & Park
2. Konecnik & Gartner
3. Gil-Saura & Ruiz-Molina
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آماریدراین پژوهشگردشگرانبیمارستان مهرازتاریخ  15اردیبهشت تا 15خرداد 1396انتخاب
شده است  .درتعیینتعدادنمونةپژوهشازفرمولکوکراناستفادهشدوجامعةآماریاینپژوهش
 
 297نفرتعیینشد.در این پژوهش متغیر مستقل ،ارتباطات یکپارچة بازاریابی و فناوری اطالعات
کیفیتدركشدةبرنداست.در

پیشرفتهومتغییروابسته،تصویربرندووفاداریبرندومتغیرمیانجی،
آلفایکرونباخ ،برای تعیین ثبات درونی اب ار از آزمون  KMOو
دادهها از ضریب  
تحلیل استنباطی  
عاملها و برای تعیین ارتباط
کرویت بارتلت ،برای مناسب بودن حجم نمونه و درست بودن تفکیک  
علّی بین متغیرها از روش مدل معادالت ساختاری استفاده شد.کلیة محاسبات آماری این پژوهش با
مدلیابیمعادالتساختاریبا
تحلیلهای مربوطبه 

اساس23و
پی 
اس 
نرماف ارهایآماری 
استفادهاز 
نرماف ارآموس23انجامگرفتوسطحمعناداریتمامیآزمونP>0/05است .
استفادهاز 

یافتههای پژوهش
تحلیل عاملی اکتشافی

تواندادههایموجودرابرای


بایدازاینمسئلهاطمینانحاصلشودکهمی
درتحلیلعاملی،ابتدا 
وآزمونبارتلتاستفادهمیشود.هرچهمقدارشاخص

تحلیلبهکاربرد.بدینمنظورازشاخصKMO

هایموردنظربرایتحلیلعاملیمناسبترند(مؤمنیوقیومی،


ترباشد،داده
KMOبهعددیکن دیک
دستآمدهدارد(جدول.)1
قبولبودنمقادیربه 


تایجنشانازقابل
.)1387ن

جدول  :1تحلیل عاملی و اعتبار گویههای مربوط به متغیرهای اصلی تحقیق
خروجی جدول مربوط به نیکویی سنجش متغیرهای اصلی تحقیق :تحلیل عاملی
آزمون کفایت نمونهبرداری
متغیرهای اصلی تحقیق

کیزر– مایر -الکین
)(KMO

آزمون کرویت بارتلت
مقدار تقریبی

درجه

سطح

مجذور کای

آزادی

معناداری

یکپارچه
ارتباطاتبازاریابی 

 0/859

 966/483

 10

 0/000

تصویربرند

 0/877

 1556/648

 28

 0/000

کیفیتدركشدةبرند 


 0/889

 1665/978

 21

 0/000

وفاداریبرند 

 0/826

 544/663

6

 0/000

فناوریاطالعاتپیشرفته 

 0/800

 565/123

6

 0/000

اعتبار و پایایی مدل تحقیق
کرونباخهمةسازهها

رواییپرسشنامه از نظر خبرگان استفاده شد.آلفای

برای تعیین اعتبار محتوا و 
است.برایمحاسبةاینپایاییازنرماف ارSPSSاستفادهشدهاست.جدول

اینپژوهشبیشتراز0/70
هایموردنیازبرایاعتباروپایاییسازههارانمایشدادهاست .

2شا 
خص
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جدول  :2تحلیل عاملی تأییدی ،شاخصهای اعتبار و پایایی
سازه

گویهها
IMC1

بار

آلفای

اعتبار سازه

عاملی

کرونباخ

( )CRباالی 0/60

میانگین واریانس
استخراجشده ()AVE
باالی 0/5

 0/75

 0/90  IMC2
ارتباطاتیکپارچةبازاریابی 

 0/87  IMC3
منبع:لیوپارك 2007،
 0/70  IMC4

 0/940

 0/902

 0/650

 0/78  IMC5
 0/72  BI1
تصویربرند 
منبع:کونکنیکوگارتنر،
2007؛کیموهمکاران،
 2003

کیفیتدركشدةبرند 

منبع:کونکنیکوگارتنر،
2007؛کیموهمکاران،
 2003

وفاداریبرند 
منبع:کونکنیکوگارتنر،
2007؛کیموهمکاران،
 2003
فناوریاطالعاتپیشرفته 
منبع:گیلسا ورا؛روی 
مولینا 2009،

 BI2

 0/80

BI3

 0/79

BI4

 0/65

BI5

 0/82

BI6

 0/80

BI7

 0/65

BI8

 0/63

PQ1

 0/81

PQ2

 0/82

PQ3

 0/87

PQ4

 0/80

PQ5

 0/80

PQ6

 0/75

PQ7

 0/74

BL1

 0/79

BL2

 0/82

BL3

 0/71

BL4

 0/81

AP1

 0/89

AP2

 0/78

AP3

 0/66

AP4

 0/78

 0/946

 0/891

 0/918

 0/912

 0/904

 0/925

 0/863

 0/861

 0/542

 0/639

 0/612

 0/611

شاخصهای برازندگی مدل
بهمنظورتعیینرواییوپایا یبخشاندازهگیریمدل،ازچندینشاخصبرایسنجشبرازندگیمدل
شاخصسنجشبرازندگیمدلرانشانمیدهد .

استفادهشد.جدول3
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جدول :3شاخصهای برازندگی مدل
نام شاخص

گروه شاخص برازش
𝑥2

کمتراز3

1/458

(RMSEAریشةمیانگینمربعاتخطای
برآورد)

کمتراز0/08

0/039

(GFIنیکوییبرازش)

باالتراز0/9

0/900

(شاخصبرازندگیتعدیلیافته)

AGFI

باالتراز0/9

0/878

تعدیلیافته)

(شاخصبرازشمقایسهای-

CFI

باالتراز0/9

0/974

(برازندگینرمشده)

NFI

باالتراز0/9

0/921

(برازندگینرمنشده)

TLI

باالتراز0/9

0/970

𝑓𝑑(کایدودرجهآزادی)
برازشمطلق

برازشاف ایشی

مقدار مجاز

مقادیر نهایی

شکل :2آزمون شاخصهای برازش مدل مفهومی پژوهش

آزمون تحلیل مسیر
یهها ،از
یشتر بیانشد،این پژوهشمبتنی برنُهفرضیه است.برای بررسی این فرض 
همانگونه کهپ 

بهمنظور آزمون این
روش تحلیل مسیر در نرماف ار آموس استفاده شده است .سطوح معناداری  
یهها این است که سطح
داده شده است .مبنای تأیید فرض 
یهها در جدول  4و شکل  3نشان  
فرض 
کوچکتراز0/05باشد .

معناداری
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شکل  :3آزمون فرضیههای پژوهش
جدول :4بررسی فرضیههای پژوهش
ضریب
فرضیه

مسیر

استاندارد

سطح معناداری

نتیجة فرضیه

Estimate

)(p-value

فرضیة 1

یکپارچه←تصویربرند 
ارتباطاتبازاریابی 

 0/256

(***) 

فرضیة 2

کیفیتدركشده 

یکپارچه←
ارتباطاتبازاریابی 

 0/181

( )0/036

تأییدفرضیه 

فرضیة 3

یکپارچه←وفاداریبهبرند 
ارتباطاتبازاریابی 

 0/095

( )0/103

ردفرضیه 

فرضیة 4

کیفیتدركشده←تصویربرند 


 0/091

( )0/008

تأییدفرضیه 

فرضیة 5

کیفیتدركشده←وفاداریبهبرند 


 0/245

(***) 

تأییدفرضیه 

فرضیة 6

تصویربرند←وفاداریبهبرند 

 0/519

(***) 

تأییدفرضیه 

فرضیة 7

فناوریاطالعاتپیشرفته←تصویربرند 

 0/195

(***) 

تأییدفرضیه 

فرضیة 8

کیفیتدركشده 

فناوریاطالعاتپیشرفته>---

 0/371

(***) 

تأییدفرضیه 

فرضیة 9

فناوریاطالعاتپیشرفته>---وفاداریبهبرند 

 0/124

( )0/003

تأییدفرضیه 

تأییدفرضیه 

فرضیههای پژوهش ارا ه شده است ،نتایج حاکی از آن است که

در جدول  ،4نتایج آزمون برای 
دركشدةبرند،باضریبمسیر0/256درسطحاطمینان،0/95
یکپارچهبرتصویر 
ارتباطاتبازاریابی 
اثر معناداری دارد .این در حالی است که ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر کیفیت دركشده هم ،با
ضریب مسیر  0/181در سطح اطمینان  ،0/95اثری مثبت و معنادار دارد .مسیر ارتباطات بازاریابی
وباتوجهبه p–valueدرسطحاطمینان 0/95

یکپارچهبروفاداری بهبرند ،باضریب مسیر  0/095

درصد ،اثر معنادار و مثبتی ندارد .کیفیت دركشده ،با ضریب مسیر  ،0/091بر روی تصویر برند
کیفیتدركشده،باضریبمسیر0/245درسطحمعناداری،0/95بروفاداریبهبرند

اثرگذاراستو
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میتوانگفتتصویر
است.باتوجهبهضریبمسیرتصویربرندمقصدبروفاداریبهبرند ،0/519

اثرگذار
برندمقصدبروفاداری بهبرنددر سطح اطمینان  0/95درصد تأثیر معنادار و مثبتی دارد.همچنین
میگذارد و
ضریب مسیر فناوری اطالعاتپیشرفته برتصویر برند 0/195درسطحاطمینان  0/95اثر  
فناوری اطالعات پیشرفته نی  ،با ضریب مسیر  0/371در سطح اطمینان  ،0/95تأثیر معنادار و مثبتی
بر کیفیت دركشده دارد و درنهایت فناوری اطالعات پیشرفته بر وفاداری به برند با ضریب مسیر
0/124اثرگذاراست .

بحث و تبادل نظر
تأثیرارتباطاتبازاریابییکپارچهو فناوریاطالعاتپیشرفتهبرتصویر

در این پژوهش ،به بررسی 
یافتههایپژوهشنشان
برند،کیفیتدركشدهووفاداریبرندگردشگریپ شکیپرداختهشدهاست .

کیفیتدركشده تأثیر مثبت و معناداری داردو

یکپارچه بر تصویر برندو 
دادکه ارتباطات بازاریابی  
ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر وفاداری برند بیتأثیر است .درواقع ارتباطات بازاریابی یکپارچه
شفافسازی

میتواند شاخصی از کیفیت برند ،تصویر برند و وفاداری به برند باشد .عواملی مانند 

نوبتدهی تلفنی و اینترنتی و برخورد مناسب پ شکان و
قیمتهای خدمات درمانی ،رفع نواقص  

میتواند نقش بس ایی در جذب گردشگر سالمت داشته باشد.درپژوهشدیگر
پرستاران با بیماران  
نی  ،قنبری و حاجینژاد و رحمانی ( )2014به این نتیجه دست یافتند که نبود فضای بیمارستانی
مناسب و کمبود امکانات  ،تسلط نداشتن کادر بیمارستان به زبان خارجی ،نداشتن برنامة مناسب
درجهتجذبگردشگرانوکمبودنیرویانسانینقاطضعفتوسعةاینصنعتدراینشهراست.
نصیری و سلمانی( )1389اذعان کردندکهدرخصوص پرستاری و فرایندهای اداری بیمارستان نی  ،با
مسا لی همچون برخورد نامناسب برخی از پرستاران و کادر درمان با گردشگران خارجی ،مشکالت
روبهرو
نوبتیدهی و نبود پاسخگویی به شکایات و مسا ل این گردشگران در بیمارستان  
پاسخدهی و  
بودند .
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که استفاده از فناوری اطالعات پیشرفته بر تصویر برند،

بهعنوان مقصد
کیفیت دركشده و وفاداری برند تأثیری مثبت و معنادار دارد .علت انتخاب تهران  
گردشگری سالمت ،عواملی چون تخصص و مهارت باالی پ شکان این شهر و استفاده از فناوری
پیشرفتهدرتشخیصبیماریودرمانبیمارانبودهکهموجباتجذباینگردشگرانرابهشهرتهران
بهکارگیری تجهی ات
نصیریپور و سلمانی ( )1389به این نتایج دست یافتند که  

فراهم آورده است .
ارزانتربودنه ینةخدماتپ شکیایران
پ شکیدارای فناوریباالواستانداردهایجهانی،همچنین 
مهمترین عوامل اف ایش جذب بیماران
نسبت به سایر کشورها و شفاف بودن ه ینههای درمانی از  
عمدهای وجود دارد که باعث
بیانمیکنندکهعلل  

آریانفر( )1392
عربشاهیکری ی و  

خارجی است .
بینالمللیراانتخابکنند .
مراقبتهایسالمتیسفرهای 

میشودافرادبرایدریافت
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نتایجمهماینپژوهشنشان داد کهایرانبهعللگوناگون میتوانددر گردشگری پ شکیبه
م یت رقابتی دست یابد ،ازجملة این عوامل میتوان به لیستهای انتظار طوالنی در کشورهای
درمانهای پ شکی در کشورهای درحال توسعه،مثل

توسعهیافتهبرایدرماناشارهکرد .ه ینههای 

بهصرفه بودن ه ینههای حملونقل ،توسعة
مقرون 

ایران ،پایین و خدمات پ شکی نی مناسب است .
شرکتهای ارتباطی که درنقش واسطه بین بیماران بینالمللی و

بینالمللی ،توسعة اینترنت و ظهور 

شبکههای بیمارستانی عملمیکنند  نی ،ازعواملیاست کهایرانرابرایدریافتخدماتپ شکی

فناوریهای پیشرفتةپ شکی دردرمانگردشگراننی 

موردتوجهگردشگرانقراردادهاست .اگراز 
مراقبتهای بهداشتی ارتقایابد،درتوسعةگردشگریپ شکیدرایرانبسیار

استفادهشودو خدمات 
اثرگذارخواهدبود .

نتایج این پژوهش گویای آن است که کیفیت دركشده بر تصویر برند و وفاداری به برند ،در
گردشگریپ شکیکشور،تأثیرمثبتومعناداریدارد.همچنینتصویربرندمقصدبروفاداریبهبرند
جنبههای غیرپ شکی ،کیفیت امکاناتفی یکیوخدماتی و تسهیالت،
تأثیر مثبت و معناداری دارد  .
امکاناتاقامتیوپذیراییبرایگردشگرانپ شکیاهمیتبسیارزیادیدارد.نتایجاینپژوهشنشان
هیچوجه کافی نیست ،بلکه وضعیت عمومی نظافت یا حالت
داد که ارا ة صِرف خدمات پ شکی به 
ظاهری مبلمان و کیفیت خدماتاقامتیوپذیراییوخدماتتسهیالتگردشگریبسیارمهماستو
کارکنانی متین و آراسته که با احترام با بیمار برخورد میکنند ،موجب ارتقای ارزشویژة برند ن د
میشوند .هرندی و میرزا یان ( )1396نی به این نتیجه رسیدند که کیفیت
گردشگران سالمت  
تخصصهای درمانی ،کیفیت نیروی درمان،

بیمارستان ،تجهی ات درمانی با کیفیت و روزآمد ،تنو 
پاسخگویی،تعدادوتنو مراک درمانی،انساندوستیکادردرمانوارتباط
ه ینةدرمان،صفدرمانو 
با کادر درمانی سایر کشورها سبب ارتقای ارزش درمان در ایران شده که خود بر ارزش ویژة برند
شهریدرمشهدوارتقایکیفیتخدماتدرمانمؤثراست .
یکپارچه برتصویربرندازفناوری اطالعات
نتایج این تحقیقنشان دادکه ارتباطات بازاریابی  
پیشرفته تأثیرگذارتر است .همچنین فناوری پیشرفته بر وفاداری و کیفیت ادراكشده اثرگذارتر از
ارتباطاتبازاریابییکپارچهاست .

نتیجهگیری و پیشنهادها
جاذبههای
میکنند ،در کنار درمان ،از  
هنگامیکه گردشگران سالمت برای درمان به شهری سفر  

یافته،بازدیدمیکنند.

موزهها،مراک خریدو،...کهدرآنشهراستقرار
متنوعیهماننداماکنتاریخی ،
میپردازند.برابرنتایج این پژوهش،
بنابراین اکثر گردشگران در کنار درمان به امر تفریح و گردش نی  
یکپارچه و فناوری اطالعات پیشرفته بر ارزشویژةبرند (تصویر برند ،کیفیت
اثر ارتباطات بازاریابی  
دركشده و وفاداری به برند) از اهمیت خاصی برخوردار است .این عوامل بر هم اثر متقابل دارند.

برنامهری ان و بازاریابان گردشگری سالمت بایستی همزمان این عوامل را درنظر بگیرند .براساس
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میتوان
یکپارچه بر وفاداری به برند اثرگذار نیست.درواقع  
یافتههای این پژوهش ،ارتباطات بازاریابی  

عمدهترینمشکالتگردشگرانسالمتمربوطبهبرخوردنامناسببرخیازپرستارانوکادر
گفت که 
نوبتدهیونبوددفترپاسخگوییبهشکایاتاست.باتمهیدات
درمانیباگردشگرانسالمت،مشکالت 
ضمنخدمت برای
بیمارستانها ،برگ اری کالس آموزشی  

پاسخگویی در 
الزم همچون ایجاد دفاتر  
نمایشگاههای گردشگری

بیمارستانها ،ایجاد 

مهارتهای ارتباطی پرستاران و کادر درمانی 

تقویت 
میتوان رضایت گردشگران سالمت را اف ایش داد .ترویج م ایای گردشگری
استانها  
سالمت در  
روزنامههای پرتیراژ میتواند اثرگذار باشد .ایجاد مراک و

سالمت برای عموم مردم در تلوی یون و 
شرکتهابرایجذبگردشگرانسالمتوارا ةامکاناتاقامتیوپذیراییوتوسعةسیستماطالعاتیو

گاههای مربوط به گردشگری سالمت نی بسیارمهماست.انتخاب درست بازار
بازاریابی و ایجاد وب 
بهکارگیریسازوکارهاییبرایجلوگیریاز
قیمتهایخدماتدرمانیوگردشگری ،
شفافسازی 

هدف،
سالهای اخیر ،تعداد زیادی از پ شکان نامی
مهاجرت پ شکان زبده نی تأکید میشود ،چراکه در  
همانطور که نتایج این مطالعه نشان داده ،توجه به اثر
کردهاند  .
تهران به خارج از کشور مهاجرت  
کیفیتدركشده و وفاداری به برند)در

فناوری اطالعاتپیشرفته بر ارزشویژةبرند (تصویر برند ،
بیمارستانها ،اهمیت بس ایی دارد .بنابراین،

بهخصوص 
سازمانهای ارا هکنندة خدمات درمانی  ،

بهروز و نوین و ایجاد امکانات و تسهیالت خاص برای
بیمارستانها باید با استفاده از تجهی ات  

آنها
آنهاشوندو 
جابهجاییگردشگرانسالمتوحفظ 
گردشگرانسالمت،موجباف ایشه ینههای 
بیشتریناثررابروفاداری
رابهبیمارستانوفادارکنند.نتایجپژوهشحاکیازآنبودکهتصویربرند 
کیفیتدركشده از برند و وفاداری به برند سبب

به برند برای گردشگران سالمت دارد .تصویر برند ،
میشود که خود در جذب گردشگر سالمت تأثیر بس ایی
ارتقای ارزشویژةبرند گردشگری سالمت  
بهعلت تصویر مثبتی کهاز بیمارستان
دارد .در این پژوهش مشخص شدکه بسیاری از پاسخگویان  
زیرساختهای

تهراندر ذهنداشتند،اینشهررامقصددرمانیانتخابکردهبودند.بنابراینتوجهبه
دهیجاذبههایمناسبگردشگریدرجذبگردشگرسالمتاهمیتفراوانیدارد.


سامان
گردشگریو
حملونقل ،بهبود خدمات مالی ،کارآمد کردن
نتایج این پژوهش نشان داد که ارتقای زیرساخت  
مدیریت شهری و اف ایش امنیت شهر نقشی اساسی و بیبدیل در جذب گردشگران سالمت ایفا
میکند .

بهپرسشنامه از سویبرخیاز

تمایلپاسخگویی 

هایپژوهشمیتوانبهنداشتن 


ازمحدودیت
یتهایدیگرپژوهشدسترسیکمبهمنابعموجودمبتنیبرسوابق
اعضاینمونهاشارهکرد.ازمحدود 
بهویژه درایران،وکمبوداطالعاتومنابعکافی وفقداندسترسی بهمنابعمعتبروجدید
پژوهشی  ،
است .
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