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بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعة گردشگری سالمت
فهیمه عباسی 1،یوسف رمضانی 2،محمود
تاریخ دریافت1396/05/06 :

هوشمند3

تاریخ پذیرش1397/05/22 :

چکیده
گردشگری و اقتصاد مربوط به آن درحال تغییر و تحول است و یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری
جهان بهشمار میرود و نقشی حیاتی در اقتصاد جهانی ایفا میکند .گردشگری سالمت ،بهمن لة یکی از
ابعاد گردشگری ،هرگونه مسافرت برای ارتقای سالمت را دربر میگیرد و به توسعة پایدار و پویایی
اقتصاد کشور کمک میکند .این پژوهش با هدف بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت
در توسعة گردشگری سالمت انجام شده است .پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و بهلحاظ روش
توصیفی ـ پیمایشی است .جامعة آماری این پژوهش را گردشگران خارجی تشکیل داده که بهمنظور
فعالیتهای درمانی به شرکتهای گردشگری سالمت مراجعه کردهاند .با استفاده از نمونهگیری
قضاوتی (در دسترس) 271 ،نفر از این گردشگران (بیماران) برای نمونه انتخاب شدهاند .برای
جمعآوری اطالعات در این پژوهش از پرسشنامة استانداردشدة چن و همکاران ) (2004به دو زبان
فارسی و عربی با پایایی  91درصد ،و برای آزمون فرضیات و اولویتبندی عوامل مؤثر بر آن از معادالت
ساختاری و نرماف ار  AMOSو  SPSS18استفاده شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که
عوامل سازگاری ،سودمندی ادراکشده،کیفیت خدمات ادراکشده ،اعتماد ادراکشده ،سهولت
ادراکشده بهترتیب بر پذیرش اینترنت تأثیرگذار است و به توسعة گردشگری سالمت منجر میشود.
واژههای کلیدی :توریسمدرمانی ،گردشگری سالمت ،گردشگری پ شکی ،پذیرش اینترنت.

1ـ کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
2ـ نویسنده مسئول :استادیار ،گروه مدیریت ،موسسه آموزش عالی عطار ،مشهد ،ایران ()usef_ramzani@yahoo.com
3ـ استاد ،گروه اقتصاد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
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مقدمه
امروزه گردشگری بهقدری در توسعة اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت یافته که اقتصاددانان آن را
صادرات نامر ی نامیدهاند .توسعة بینالمللی گردشگری ازیکسو و اف ایش عالقه به مقصدهای
گردشگری ازسوی دیگر سبب شده که روزبهروز انوا بیشتری از آن نظیر گردشگری فرهنگی و
آموزشی ،مذهبی ،شهری ،روستایی ،ورزشی و گردشگری سالمت ظهور یابد .در میان حوزههای
گوناگون گردشگری ،گردشگری سالمت و زیرمجموعههای آن ،بهعلت قابلیتها و م یتهای رقابتی ،از
توجه دوچندان برخوردار شده است و در میان انوا گردشگری گسترش شتابانی داشته است (مروتی
شریفآبادی و اسدیان اردکانی ،1393 ،ص  .)74گسترش روزاف ون این نو گردشگری و گردش مالی
بسیار عظیم حاصل از آن مورد توجه بسیاری از کشورهای توانمند در این زمینه قرار گرفته است
(پروینمحبی ،1395 ،ص  .)14ترکیبی از عوامل گوناگون نظیر ه ینههای زیاد خدمات در کشورهای
صنعتی ،اف ایش سهولت مسافرتهای بین المللی ،نرخ مطلوب تبدیل ارز در اقتصاد جهانی،
پیشرفتهای سریع فناوری و استانداردهای مراقبت در بیشتر کشورها و نی دسترسی به اینترنت به
عمومیشدن گردشگری سالمت منجر شده است (کاظمی .)1386 ،ناملموسبودن خدمات گردشگری
سالمت ازیکسو و پیچیده و متنو بودن خدمات این صنعت ازنظر ارا هدهندگان خدمات و همینطور
ازنظر گردشگران سالمت باعث وابستگی بسیار این صنعت به اطالعات شده است .لذا استفاده از
فناوریها به ویژه اینترنت به تسهیل تبادل اطالعات در این صنعت کمک میکند (رشیدی و همکاران،
 .)1390پژوهشگران معتقدند اینترنت و صنعت گردشگری سالمت را میتوان دو عاملی دانست که در
تشکیل و ایجاد دهکدة جهانی بیشترین تأثیر را گذاشتهاند و شاید از این جهت است که با یکدیگر
ارتباطی جداییناپذیر یافتهاند (عطافر و همکاران ،1391 ،ص  .)132رزرو اینترنتی ،با استفاده از
فناوری وب و اینترنت ،بیماران را قادر میسازد تا فعالیتهای درمانی خود را در محیطی مجازی انجام
دهند .تحقیقات انجام شده بر پذیرش رزرو اینترنتی ازسوی گردشگران سالمت نگرش استفادة گردشگر
سالمت از رزرو اینترنتی را ارتقا میبخشد و نشان میدهد چگونه نگرش بر رفتار گردشگر سالمت
درمورد استفاده از رزرو اینترنتی تأثیر میگذارد .رزرو اینترنتی م ایای بسیاری نظیر صرفهجویی در
زمان و کاهش ه ینه برای گردشگران سالمت دارد ) .(Rex et al., 2011, P. 393درک این م ایا
ازسوی بیماران توسعة این نو گردشگری را ارتقا میبخشد و سهم کشورها را در بهرهگیری از م ایای
اقتصادی آن اف ایش میدهد .درآمد جهانی گردشگری سالمت در سال  2016به 150میلیارد دالر
رسید که ایران سهم ناچی ی از این درآمد دارد؛ چراکه توسعة این حوزه از گردشگری آنطور که باید و
شاید مورد توجه نهادهای متولی امر قرار نگرفته است و بهتبع آن در حوزة کسبوکار نی مجموعههای
خصوصی فعال و موفقی پا نگرفتهاند .ایران با داشتن تعداد زیادی پ شک متخصص ،باتجربه ،خوشنام
و ماهر در زمینه های گوناگون تخصصی و ازطرف دیگر ناچی بودن ه ینههای درمان نسبت به دیگر
کشورها ،دارای م یت رقابتی در منطقه و حتی جهان است؛ بنابراین ،ازطریق ترسیم یک برنامة جامع و
راهبردی یکپارچة بازاریابی و نی با بهرهگیری از فضای اینترنت و فراهمکردن امکانات و اطالعات
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درزمینة خدمات پ شکی ،میتوان از این فرصت برای تبدیلشدن به قطب گردشگری پ شکی بهره برد.
با توجه به م ایای توسعة این صنعت و نی با درنظرگرفتن اینکه تاکنون پژوهشی درخصوص نقش
پذیرش اینترنت در توسعة گردشگری سالمت در ایران انجام نشده ،در این پژوهش تالش شده عوامل
مؤثر و اولویتهای گردشگران سالمت در پذیرش و استفاده از اینترنت تج یهوتحلیل شود تا مسئوالن
این حوزه و شرکت های فعال در جذب گردشگر سالمت با آگاهی بیشتر ،ازطریق بستر اینترنت ،بتوانند
آگاهی گردشگران نسبت به حوزة گردشگری سالمت ایران و نی ادراک بیماران از فواید کسبشده در
مسیر بازیابی سالمتشان را اف ایش دهند و با سهولت و ه ینة کمتر گردشگران بیشتری جذب کنند.
مبانی نظری
گردشگری سالمت یکی از پایههای توسعة جهانگردی در اروپا بهشمار میرود .این نو گردشگری را
ابتدا رومیان رواج دادند ،ولی رکود بر آن حاکم شد و در قرن شان دهم و هفدهم در پاسخ به شرایط بد
بهداشتی بسیاری از شهرها مجدداً رواج یافت .امروزه در فرانسه مراک سالمتی بسیار مدرن شده و
تسهیالت زیادی به خدماتشان اف وده شده است .همچنین م رعههای سالمتی در اروپا و آمریکا امروزه
بسیار رواج یافته و مردان و زنان برای کاهش وزن خود به آنجا سفر میکنند .شکل بسیار مدرن از
گردشگری سالمت سفر افراد به خارج از کشور برای بهرهگیری از خدمات سالمتی مؤسساتی است که
در حرفة خودشان شهرت جهانی دارند (انوری ،1395 ،ص  .)40این صنعت به سه نو تقسیم میشود:
 .1گردشگری تندرستی :مسافرت به دهکدههای سالمت و مناطق دارای چشمههای آبمعدنی و
آبگرم برای رهایی از تنش های زندگی روزمره و تجدید قوا بدون مداخله و نظارت پ شکی؛ .2
گردشگری درمانی :مسافرت بهمنظور استفاده از منابع درمانی طبیعی (آبهای معدنی ،نمک و لجن)
برای درمان برخی بیماری ها یا گذران دوران نقاهت تحت نظارت و مداخلة پ شکی؛  .3گردشگری
پ شکی :مسافرت بهمنظور درمان بیماریهای جسمی یا انجام نوعی از عملهای جراحی تحت نظارت
پ شکان در بیمارستانها و مراک درمانی (مروتی شریفآبادی و اسدیان اردکانی ،1392 ،ص .)74
عواملی که باعث ایجاد تقاضا برای گردشگری سالمت میشوند عبارتاند از :قیمت کمتر ،جستوجو
برای یافتن کیفیت بهتر درمان ،توجه به مسا لی از قبیل فرهنگ و زبان ،دسترسی آسان به اطالعات،
بیمههای درمانی ناکارآمد ،ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات ،وجود طب جایگ ین ،متدهای جدید
درمان ،رشد صنایع حملونقل هوایی و هتلداری و مخابرات ،و محرمانهبودن اطالعات بیمار (گودرزی
و همکاران ،1392 ،ص .)92
ناملموس بودن خدمات گردشگری سالمت و پیچیده و متنو بودن صنعت ازنظر ارا هدهندگان
خدمات و گردشگران سالمت باعث وابستگی شدید این صنعت به اطالعات شده است .کسب اطالعات
در این صنعت بسیار حیاتی است؛ لذا بهرهگیری از فناوریها ،بهویژه اینترنت ،تبادل اطالعات در این
صنعت را تسهیل میکند (رشیدی و همکاران .)1390 ،این پژوهش مبتنی بر الگوی پذیرش فناوری
برگرفته از چن و همکاران ) ،(2004شامل متغیرهای زیر است:
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سهولت ادراکشده
یکی از سازههای اصلی مدل پذیرش فناوری اینترنت سهولت ادراکشده است و به می ان یا درجهای
اطالق می شود که یک فرد باور دارد استفاده و کاربرد سیستم بدون سختی و بینیاز از تالش زیاد
است .بنابراین سهولت استفادة ادراکشده بهمعنای ادراک کاربر از سطح آسانی بهکارگیری سیستم
است و به درجهای اشاره دارد که یک کاربر انتظار دارد در آینده استفاده از سیستم موردنظر بینیاز از
تالش و کوشش باشد (سالجقه.)1390 ،
سودمندی ادراکشده
سودمندی ادراکشده بر «باور افراد در فرایند تصمیمگیری و مفید و سودمند دانستن یک سیستم»
تمرک دارد و ،چنانکه در مدل نشان داده خواهد شد ،در نگرش به فناوری و نیت و قصد رفتاری
استفاده از فناوری تأثیر دارد .سودمندی ادراکشده به می ان این باور شخص اشاره دارد که استفاده از
یک سیستم ویژه عملکرد کاریاش را بهبود میبخشد .بر اساس مدل پذیرش فناوری ،افراد نیات خود
در استفاده از فناوری اطالعاتی را بر اساس ارزیابی شناختی خود از اینکه فناوری چگونه عملکرد آنها
را بهبود خواهد داد شکل میدهند .چاو و هیو در سال  2001به این نتیجه دست یافتند که سودمندی
دریافتی عامل تعیینکنندة مهمی برای نگرش ،و به همان می ان برای هدف رفتاری است (قنبری،
.)1392
سازگاری ادراکشده
سازگاری عبارت از می ان برداشت فرد از هماهنگی نوآوری با ارزشهای موجود ،تجربههای گذشته و
نیازهای گیرندة نوآوری است .ویژگیهای ادراکشدة نوآوری معیار مناسبی برای پیشبینی پذیرش
فناوری است و قابلیت پیشبینی این عوامل بسیار فراتر از ویژگیهای جمعیتشناختی ،اقتصادی و
اجتماعی است .به عبارت دقیق تر ،پذیرش یک نوآوری بستگی به ادراک پذیرنده دربارة می ان تطابق با
ارزش های کنونی فرد ،تجارب قبلی و نیازهای پذیرندة احتمالی (سازگاری) دارد (عطافر و همکاران،
 ،1391ص .)140
اعتماد ادراکشده
اعتماد برداشت ذهنی از اعتبار و خیرخواهی طرف اعتماد است .برداشت ذهنی از اعتبار بهمعنای
می ان اعتقاد فرد به کارایی و مهارت انجام کار طرف مقابلش است .خیرخواهی نی بدین معناست که
طرف مقابل تا چه حد به رفاه و آسایش طرف دیگر عالقهمند است (سالجقه.)1390 ،
نگرش رفتاری
نگرش احساس مثبت یا منفی فردی دربارة انجام رفتار موردنظر تعریف میشود .آج ن و فیشبین بیان
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کردند که نگرش نسبت به موضوعی بر تمایل تأثیر میگذارد و تمایل هم بهنوبة خود بر رفتار ،که
همان استفاده از سیستم است ،تأثیر میگذارد (سالجقه.)1390 ،
قصد رفتاری
قصد رفتاری به احتمال بهکارگیری فناوری توسط کاربر گفته میشود .قصد درجهای است که شخص
یک طرح آگاهانه را برای انجام و یا عدم انجام برخی رفتارها در آینده فرمولبندی کرده است ( Davis,
.)1989
راجرز و شومکار ( )1971نی  ،درزمینة مصرفکننده ،قصد پذیرش یک کاالی جدید را بدین صورت
تعریف کردهاند :درجه ای که یک فرد یک کاالی جدید را زودتر از سایر اعضای نظام اجتماعی خود
میپذیرد (قنبری.)1392 ،
پیشینة پژوهش
پژوهشهای داخلی
تقوی سب واری ( )1396پژوهشی با عنوان «عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری و تأثیر آن بر قصد استفاده
از خدمات الکترونیک میان گردشگران سالمت در بیمارستان رضوی شهر مشهد» انجام داد .نتایج
حاکی از تأیید ارتباط معنیدار سودمندی ادراکشده با نگرش ،سودمندی ادراکشده با قصد خرید،
سهولت ادراکشده با سودمندی ادراکشده ،سهولت ادراکشده با نگرش ،اعتماد با نگرش ،ریسک
ادراکشده با نگرش و نگرش با قصد خرید بود؛ اما معناداری رابطة بین ریسک ادراکشده با نگرش
تأیید نشد .همچنین نقش اعتماد بین ریسک ادراکشده و نگرش ،سودمندی ادراکشده بین سهولت
ادراکشده و قصد خرید ،نگرش بین سهولت ادراکشده و قصد خرید ،نگرش بین سودمندی
ادراکشده و قصد خرید ،و نگرش بین قصد خرید و ریسک مورد تأیید قرار گرفت.
ملکی و توانگر ( )1395پژوهشی با عنوان «بررسی و تحلیل چالشهای گردشگری سالمت مشهد
از منظر بیماران خارجی» انجام دادند .نتایج نشان داد مهمترین مشکالتی که گردشگران سالمت
مشهد در مراجعه و اقامت با آن مواجه بودهاند عبارت است از :ضعف در سیستم بازاریابی و
اطال رسانی در فرایند های پذیرش و درمان در شهر مشهد ،ضعف سیستم پذیرش الکترونیکی بیماران،
نحوة پرداخت ه ینهها و ضعف سیستم مبادالت مالی در بیمارستانها ،نبود پشتیبانی زبانهای
خارجی در بیمارستانها ،فقدان بسته های کامل گردشگری سالمت ،مشکالت مربوط به فرایندهای
اخذ وی ا و حملونقل شهری.
نیلیپور و همکاران ( ،)1394در پژوهش خود با عنوان «شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر در
توسعة گردشگری سالمت» ،به این نتیجه رسیدند که ه ینة تمامشدة درمان بیشترین اهمیت و
اولویت را در توسعة گردشگری سالمت در استان اصفهان دارد .بعدازآن ،کادر درمانی آموزشدیده و
آشنا به زبانهای خارجی ،محیط فرهنگی مناسب و امنیت اجتماعی برای کشورهای مسلمان،
بهرهمندی از زیرساختهای مناسب در بخش حملونقل هوایی ،احکام و قوانین شرعی ،وجود وی ای
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درمانی خاص و سهولت صدور روادید ،وجود تسهیالت در بخش فناوری برای پرداختهای الکترونیکی
و برقراری ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی ،وجود مراک درمانی متعدد و فوقتخصصی در سطح
بینالمللی در اولویتهای بعدی قرار دارند.
زارعی و همکاران ( )1393به پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان به
استفاده از سیستم رزرو اینترنتی در صنعت هتلداری» پرداختند .دادههای این پژوهش از مشتریان
هتلهای شیراز جمعآوری شد .نتایج نشان داد که ه ینههای اقتصادی ،عوامل اجتماعی و سهولت
استفاده تأثیر مستقیم و معناداری بر گرایش به استفاده در مشتریان دارد.
پژوهشهای خارجی
لی و همکاران ) (2017به پژوهشی با عنوان «مطالعة تجربی تأثیر کیفیت وبسایتهای هتل بر قصد
رزرو آنالین» پرداختند .دادهها با اب ار پرسشنامه از کاربران وبسایت هتل در کوانگژوی چین
جمعآوری شد و تأثیر چهار بعد از کیفیت وب سایت هتل (قابلیت استفاده ،استفادة آسان ،سرگرمی و
تکمیلبودن) در اعتماد و قصد رزرو آنالین هتل تج یهوتحلیل شد .نتایج نشان داد که قابلیت استفاده،
سرگرمی و تکمیلبودن وبسایت هتلها در اعتماد تأثیر چشمگیری میگذارد ،درحالیکه سهولت
استفاده از وبسایتها در اعتماد تأثیری ناچی دارد.
هان و هیون ) ،(2015ضمن ارا ة مدلی ،به «بررسی اثر کیفیت ،رضایت ،اعتماد و منطقیبودن
قیمت بر بازگشت مشتریان گردشگری سالمت به کشور مقصد و استفادة مجدد از خدمات درمانی»
پرداختند .این پژوهش با استفاده از تج یهوتحلیل ساختاری و در بیمارستانهای منتخب کشور کرة
جنوبی انجام شد .نتایج این پژوهش حاکی از اثر مستقیم کیفیت درکشده ،رضایت و اعتماد به مرک
درمانی و کارکنان آن بر بازگشت گردشگران سالمت بود.
سینگ ) ،(2014در پژوهشی با عنوان «ارزیابی گردشگری پ شکی در هند» ،به این نتایج دست
یافت که گردشگری پ شکی یک صنعت درحال رشد سریع چند میلیارد دالری در سراسر جهان است
که آن را مستل م تجارت در خدمات دو صنعت ب رگ مانند پ شکی و گردشگری میکند .مهمترین
م ایای رقابتی هند در عرصة پ شکی ه ینة کم ،شهرت فراوان در بخش پیشرفتة مراقبتهای پ شکی
(جراحی قلب و عروق ،پیوند اعضا ،عمل جراحی چشم و )...و تنو بسیار و منحصربهفرد گردشگری
موجود است .هیونگ و همکاران ) (2010در پژوهش خود به بررسی و ارزیابی موانع گردشگری پ شکی
در هنگکنگ پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که سیاستها و مقررات ،حمایت دولت و
ه ینهها مهمترین موانع در مسیر توسعة گردشگری بهشمار میآیند .در این پژوهش پیشنهادهایی از
قبیل انجام فعالیتها درجهت گسترش سیاستهای دولت ،تشویق دولت به سرمایهگذاری در این
بخش و همکاری میان بخشهای بیمارستانی و سایر مؤسسات درمانی برای رفع موانع موجود در مسیر
توسعة صنعت گردشگری در محدودة موردمطالعه ارا ه شد .کوهن (2008) 1به پژوهشی با عنوان
1. Cohen
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«گردشگری پ شکی در تایلند» پرداخت .نتایج حاکی از آن بود که برای ارتقای صنعت گردشگری
پ شکی باید اقدامات زیر در بیمارستان صورت گیرد:
الف) پ شکان آموزشدیده و ماهر بهکار گرفته شود .ب) در بخش تجهی ات پ شکی سرمایهگذاری
شود و کیفیت خدمات واحد درمانی اف ایش یابد .ج) فضای عمومی بیمارستان از بخش درمانی تفکیک
شود .د) با پاسخ گویی سریع کارکنان به درخواست بیماران ،رابطة مشورتی بین پ شک و بیمار ایجاد
شود .چ) نیاز بیماران مدنظر قرار گیرد و از آنان نظرخواهی شود .ح) م یت رقابتی ایجاد شود .خ)
تسهیالتی همچون مترجم و خدمات تفریحی و هماهنگی با هتل فراهم شود.
الگوی مفهومی پژوهش
سازگاری
ادراکشده
اعتماد ادراکشده

پذیرش

نگرش

قصد رفتاری

سهولت ادراکشده

رفتاری

اینترنت

سودمندی
ادراکشده
کیفیت ادراکشده

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش به اقتباس از لی و چن ()2004

فرضیات پژوهش
 .1سودمندی ادراکشده بر نگرش استفاده از اینترنت در توسعة گردشگری سالمت تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
 .2سهولت استفادة ادراکشده بر نگرش استفاده از اینترنت در توسعة گردشگری سالمت تأثیر مثبت
و معناداری دارد.
 .3اعتماد ادراک شده بر نگرش استفاده از اینترنت در توسعة گردشگری سالمت تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
 .4کیفیت خدمات ادراک شده بر نگرش استفاده از اینترنت در توسعة گردشگری سالمت تأثیر مثبت
و معناداری دارد.
 .5سازگاری ادراک شده بر نگرش استفاده از اینترنت در توسعة گردشگری سالمت تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
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 .6نگرش بر قصد رفتاری استفاده از اینترنت در توسعة گردشگری سالمت تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 .7قصد رفتاری بر پذیرش اینترنت در توسعة گردشگری سالمت تأثیر مثبت و معناداری دارد.
سؤال پژوهش
رتبهبندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعة گردشگری سالمت چگونه است؟
روش پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش از نو توصیفی ـ پیمایشی است .جامعة
آماری این پژوهش را آن دسته از گردشگران خارجی تشکیل میدهد که بهمنظور فعالیتهای درمانی
به شرکتهای گردشگری سالمت مراجعه میکنند .تعداد  271بیمار به روش نمونهگیری قضاوتی (در
دسترس) انتخاب شده است .در این نو نمونهگیری ،افرادی برای نمونه انتخاب میشوند که برای ارا ة
اطالعات موردنیاز در بهترین موقعیت قرار دارند .اطالعات ازطریق پرسشنامة استانداردشدة چن و
همکاران ) (2004به دو زبان فارسی و عربی با پایایی  91درصد گردآوری شده است .بهمنظور
تج یهوتحلیل اطالعات برای آزمون فرضیات و اولویتبندی عوامل نی از معادالت ساختاری و نرماف ار
 SPSS18و  AMOSاستفاده شده است.
روایی پرسشنامهها
در این پژوهش دو نو روایی بررسی شده است :روایی محتوا و روایی سازه .روایی محتوا بر اساس آرای
استادان رشتة مدیریت و چند نفر از اعضای جامعة موردبررسی صورت گرفته و روایی سازه از طریق
تحلیل عاملی انجام شده است .تحلیل عاملی تأییدی برای این تحقیق با استفاده از نرماف ار آموس انجام
شده و نتایج حاصل از آن در جدول  1حاکی از معناداری بارهای عاملی  24گویة موردمطالعه است.
جدول  :1نتایج تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAبرای گویههای پرسشنامه
نام متغیر

سودمندی درکشده

سهولت درکشده

اعتماد درکشده

گویه

بار عاملی

معناداری

نتیجه

Q1

0/735

0/001

معنادار

Q2

0/765

0/001

معنادار

Q3

0/878

0/001

معنادار

Q4

0/892

0/001

معنادار

Q5

0/815

0/001

معنادار

Q6

0/713

0/001

معنادار

Q7

0/760

0/001

معنادار

Q8

0/639

0/001

معنادار

Q9

0/594

0/001

معنادار
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نام متغیر

کیفیت درکشده

سازگاری

نگرش

قصد رفتاری

پذیرش اینترنت

گویه

بار عاملی

معناداری

نتیجه

Q10

0/706

0/001

معنادار

Q11

0/638

0/001

معنادار

Q12

0/606

0/001

معنادار

Q13

0/567

0/001

معنادار

Q14

0/680

0/001

معنادار

Q15

0/764

0/001

معنادار

Q16

0/790

0/001

معنادار

Q17

0/620

0/001

معنادار

Q18

0/820

0/001

معنادار

Q19

0/494

0/001

معنادار

Q20

0/452

0/001

معنادار

Q21

0/696

0/001

معنادار

Q22

0/747

0/001

معنادار

Q23

0/628

0/001

معنادار

Q24

0/806

0/001

معنادار

شاخصهای کفایت نمونهگیری ازطریق دو شـاخص  KMOو آزمـون بارتلـت بررسـی شـده اسـت .در
جدول  ،2نتایج این دو شاخص برای سازههای مختلف پرسشنامه ارا ه شده است.
جدول :2نتایج آزمون بارتلت و شاخص  KMOبرای متغیرهای تحقیق
متغیرها

شاخص KMO

آزمون بارتلت

سودمندی درکشده

0/709

0/000

سهولت درکشده

0/508

0/000

اعتماد درکشده

0/638

0/000

کیفیت درکشده

0/667

0/000

سازگاری

0/639

0/000

نگرش

0/665

0/000

قصد رفتاری

0/578

0/000

پذیرش اینترنت

0/660

0/000

نتایج آزمون بارتلت و  ،KMOبهعنوان شاخصهای کفایت نمونهگیری ،نشان میدهد که مقادیر هـر دو
شاخص در سطح مطلوبی قرار دارد .برایناساس میتوان از مناسببودن حجم نمونه برای انجام تحلیـل
عاملی اطمینان حاصل کرد .پس از اطمینان از مناسببودن حجم نمونه ،مدل اندازهگیری تحقیق مورد
بررسی قرار گرفت که نتایج آن در شکل  2ارا ه شده است.
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شکل :2مدل اندازهگیری تحقیق

پایایی پرسشنامهها
مقیاس پایایی مقیاسی است که بیشتر پاسخگویان در دو مقطع زمانی نمـرة یـکسـانی در آن مقیـاس
بگیرند .در تحقیق پیشِ رو ،آزمون پایایی توسط نرماف ار  SPSSانجام شـده و آلفـای کرونبـاخ تمـامی
متغیرها بیش از  0/7بهدست آمده که نشان از پایایی خوب اب ار دارد.
جدول  :3ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای اصلی تحقیق
نام متغیر

آلفای کرونباخ متغیرها

سودمندی درکشده

0/833

سهولت درکشده

0/711

اعتماد درکشده

0/796

کیفیت درکشده

0/785

سازگاری

0/706

نگرش

0/787

قصد رفتاری

0/751

پذیرش اینترنت

0/759
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یافتههای پژوهش
سیمای آزمودنیها
اطالعات بهدستآمده حاکی از آن است که  59درصد از پاسخدهندگان زن و  41درصد مرد هستند
که  10/3درصد کمتر از  30سال 39/5 ،درصد بین  31تا  45سال 45/8 ،درصد بین  45تا  60سال و
 4/4درصد ببیشتر از  51سال سن دارند 11/8 .درصد از آنان مدرک کمتر از دیپلم 31 ،درصد مدرک
دیپلم و فوقدیپلم 51/3 ،درصد مدرک کارشناسی و  5/9درصد مدرک کارشناسیارشد و باالتر دارند.
 95/6درصد از پاسخدهندگان شیعه 3 ،درصد اهل تسنن و  1/5درصد دارای سایر مذاهباند7/4 .
درصد از آنان مبتال به بیماری قلب و عروق 8/9 ،درصد نازایی 8/9 ،درصد بیماری چشمی45/8 ،
درصد مشکالت مربوط به زیبایی و  29/2درصد مبتال به سایر بیماریها هستند 64/6 .درصد از
پاسخدهندگان ملیت عراقی 8/9 ،درصد کویتی 3 ،درصد عربستانی و  20/7درصد ملیت بحرینی و 3
درصد نی ملیت کشورهای دیگر دارند.
مدل معادالت ساختاری
پس از اطمینان از روایی و پایایی اب ار تحقیق با تحلیل دادههای پرسشنامه ،مدل معـادالت سـاختاری
شکل  3حاصل شده است.

شکل :3مدل برازششدة تحقیق

تحلیل مدل ساختاری
برای تحلیل فرضیهها ،ابتدا باید مدل نظری تدوینشده برای هر فرضیه مورد پردازش قرار گیرد تا
مشخص شود که دادههای جمعآوریشده تا چه اندازه مدل نظری را حمایت میکند .برای پاسخ به
این سؤال از شاخصهای کمّی برازش مدل (… )CFI, GFI, RMR,استفاده میشود .درصورتیکه
شاخصهای کلی قابلقبول باشند یا بهعبارتی مدل نظری تأیید شود ،میتوان به بررسی روابط درون
مدل پرداخت که این روابط متقابل ضریب رگرسیونی (ضریب تأثیر) مربوط به فرضیه و بارهای عاملی
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مربوط به هر گویهاند .برای آزمون قابلقبول بودن این ضرایب (ضرایب تأثیر بارهای عامل) از شاخص
ج ی  Pاستفاده میشود که مقدار آن برای مقادیر قابلقبول کمتر از  0/05است .در جدول 5
شاخصهای برازش مدل بههمراه مقادیر مطلوب ارا ه شده است.
جدول  :4شاخصهای برازش مدل نظری تحقیق
مقدار بهدستآمده در

نام شاخص

مقدار قابلقبول

مقدار ایدئال

درجة آزادی ()df

-

-

245

کای اسکو ر ()χ2

2df ≤ χ2 ≤ 3df

0 ≤ χ2 ≤ 2df

602/181

معناداری χ2

.01 <p ≤ 0.05

.05 <p ≤1.00

0/044

کای اسکو ر بهینهشده ()χ2/ df

2 <χ2/df ≤ 3

0 ≤ χ2/df ≤ 2

2/457

نیکو ی برازش (()GFI

.80 ≤ GFI<.95

.95 ≤ GFI ≤ 1.00

0/843

ریشة میانگین مربعات باقیمانده
))RMR

0 <RMR ≤.10

0 ≤ RMR ≤.05

0/062

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

.90 ≤ CFI<.97

.97 ≤ CFI ≤ 1.00

0/922

ریشة میانگین مربعات خطای
برآورد ()RMSEA

.05 <RMSEA ≤.08

0 ≤ RMSEA ≤.05

0/075

.50 ≤ PGFI<.60

≤ .60 ≤ PGFI
1.00

0/628

.50 ≤ PNFI<.60

≤ .60 ≤ PNFI
1.00

0/692

شاخص نیکویی برازش ایجازی
()PGFI
شاخص برازش ایجازی هنجارشده
()PNFI

مدل

با توجه به شاخصهای کمّی برازش میتوان نتیجه گرفت که مدل نظری تحقیق قابلقبول است ،پس
میتوان به بررسی روابط درون مدل و مقادیر ضریب رگرسیونی بین متغیرهای پنهان پرداخت .برای
آزمون فرضیه از شاخص ج ی ( )p-valueو عدد معناداری استفاده شده است .شرط معناداربودن یک
رابطه این است که مقدار شاخص اول ( )p-valueبرای رابطة موردنظر کمتر از  0/05یا مقدار شاخص
دوم ( )t-valueاز  +1/96بیشتر باشد.
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش و رتبهبندی عوامل
 .1ضریب اثر سودمندی ادراک شده بر نگرش استفاده از اینترنت در توسعة گردشگری سالمت
 0/27برآورد شده است .با توجه به عدد معناداری که برابر با  3/106است و از  1/96بیشتر است،
میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنادار است؛ یعنی سودمندی
ادراکشده بر نگرش استفاده از اینترنت اثر مثبت و معنادار دارد .بهعبارتدیگر ،هرچقدر سودمندی
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ادراکشدة گردشگران سالمت بهبود یابد ،نگرش آنان به استفاده از اینترنت نی بهبود مییابد.
 .2می ان اثر سهولت ادراکشده بر نگرش استفاده از اینترنت در توسعة گردشگری سالمت 0/34
است .با توجه به عدد معناداری که برابر با  3/690شده و از عدد  1/96بیشتر است ،میتوان نتیجه
گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنادار است؛ یعنی سهولت ادراکشده بر نگرش
استفاده از اینترنت اثر مثبت و معنیدار دارد .بهعبارتدیگر ،هرچقدر سهولت ادراکشدة گردشگران
سالمت بهبود یابد ،نگرش آنان به استفاده از اینترنت نی بهبود خواهد یافت.
 .3ضریب اثر اعتماد ادارک شده بر نگرش استفاده از اینترنت در توسعة گردشگری سالمت 0/44
برآورد میشود .با توجه به عدد معناداری که برابر با  4/251شده و از عدد  1/96بیشتر است ،میتوان
نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنادار است؛ یعنی اعتماد ادراکشده بر
نگرش استفاده از اینترنت اثر مثبت و معنیدار دارد .بهعبارتدیگر ،هرچقدر اعتماد ادراکشدة
گردشگران سالمت بهبود یابد ،نگرش آنان به استفاده از اینترنت نی بهبود خواهد یافت.
 .4می ان اثر کیفیت خدمات ادراکشده بر نگرش استفاده از اینترنت در توسعة گردشگری سالمت
 0/46است .با توجه به عدد معناداری که برابر با  4/418شده و از عدد  1/96بیشتر است ،میتوان
نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنادار است؛ یعنی کیفیت خدمات
ادراکشده بر نگرش استفاده از اینترنت در توسعة گردشگری سالمت اثر مثبت و معنیدار دارد.
بهعبارتدیگر ،هرچقدر کیفیت خدمات ادراکشدة گردشگران سالمت بهبود یابد ،نگرش آنان به
استفاده از اینترنت نی بهبود مییابد.
 .5ضریب اثر سازگاری ادراکشده بر نگرش استفاده از اینترنت در توسعة گردشگری سالمت 0/61
برآورد میشود .با توجه به عدد معناداری که برابر با  7/348شده و خارج از بازه  ±1/96است ،میتوان
نتیجه گرفت که این ضریب مسیر نی در سطح خطای  0/05معنادار است؛ یعنی سازگاری ادراکشده
بر نگرش استفاده از اینترنت در توسعة گردشگری سالمت اثر مثبت و معنادار دارد .بهعبارتدیگر،
هرچقدر سازگاری ادراک شدة گردشگران سالمت بهبود یابد ،نگرش آنان به استفاده از اینترنت نی
بهبود مییابد.
 .6ضریب اثر نگرش بر قصد رفتاری استفاده از اینترنت در توسعة گردشگری سالمت  0/75برآورد
می شود .با توجه به عدد معناداری که برابر با  7/755شده و خارج از بازة  ±1/96است ،میتوان نتیجه
گرفت که این ضریب مسیر نی در سطح خطای  0/05معنادار است؛ یعنی نگرش بر قصد رفتاری
استفاده از اینترنت در توسعة گردشگری سالمت اثر مثبت و معنادار دارد .بهعبارتدیگر ،هرچقدر
نگرش گردشگران بهبود یابد ،قصد رفتاری آنان در استفاده از اینترنت بهبود خواهد یافت.
 .7ضریب اثر قصد رفتاری بر پذیرش اینترنت در توسعة گردشگری سالمت  0/83برآورد میشود.
با توجه به عدد معناداری که برابر با  8/141شده و خارج از بازة  ±1/96است ،میتوان نتیجه گرفت
که این ضریب مسیر نی در سطح خطای  0/05معنادار است؛ یعنی قصد رفتاری بر پذیرش اینترنت در
توسعة گردشگری سالمت اثر مثبت و معنادار دارد .بهعبارتدیگر ،هرچقدر قصد رفتاری در استفاده از
اینترنت بیشتر شود ،پذیرش اینترنت در توسعة گردشگری سالمت نی بیشتر خواهد شد.
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همچنین بهمنظور رتبهبندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعة گردشگری سالمت از
آزمون فریدمن استفاده شده است .میانگین رتبة عوامل نشان میدهد که سازگاری بیشترین اهمیت و
سهولت درکشده کمترین اهمیت را دارد .سودمندی درکشده ،کیفیت خدمات درکشده و اعتماد
درکشده نی در رتبههای دوم تا چهارم قرار دارند.
بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
در تبیین نتایج بهدستآمده میتوان گفت ،ادراک سودمندی و مفیدبودن استفاده از اب اری بهمنظور
تأمین نیاز و خواستهای بر نگرش استفاده از آن اب ار توسط مصرفکننده تأثیرگذار است .بدیهی است
مصرف کننده هنگام استفاده از محصول یا خدمتی ،با دریافت نتیجة مثبت و بهرهمندی از آن ،نگرش
خود را دربارة آن محصول یا خدمت تغییر میدهد و در دفعات بعدی نی  ،بهسبب منفعت حاصل از آن
و تداعی این موضو در ذهن خود ،استفاده از آن را بر دیگر محصوالت و خدمات ترجیح میدهد.
ازاینرو ،در این پژوهش ،بیمار یا مصرفکننده بهمحض بهرهمندی از م ایای استفاده از اب ار اینترنت در
روند بهبود خود ،سودمندی آن را درک میکند و این امر بهنوبة خود بر نگرش استفاده از اینترنت در
رفع مؤثر نیاز و خواستة وی تأثیر مثبت و معناداری بر جای میگذارد .بیماران از این طریق ،با صرف
وقت کمتر و ه ینة مالی و روانی کمتر ،بهراحتی از امکانات و تسهیالت موجود در مراک
بهداشتیدرمانی در شهرها و کشورهای دیگر آگاه میشوند و ،در صورت تناسب با بیماری خود،
بهراحتی از این امکان استفاده میکنند .بنابراین ،پیشنهاد میشود مراک بهداشتیدرمانی ،با ایجاد
پایگاه های اینترنتی قوی و جامع ،امکان استفادة آسان کاربران از این اب ار را فراهم آورند .همچنین
پیشنهاد میشود این پایگاهها ،با برخورداری از اطالعات جامع دربارة خدمات ارا هشدة خود ،بیماران یا
مصرفکنندگان را در رفع مؤثرتر نیاز و خواسته شان یاری کنند و از این مسیر صنعت گردشگری
کشور را در سطح ملی و بینالمللی توسعه دهند .نتایج بهدستآمده با سایر تحقیقات مانند تحقیق
دیویس ) ،(1998درانی و رشیدی ( ،)1387تیلور وتود ) ،(1995سا ده و کایرا ) ،(2006کیم و همکاران
) ،(2008ویجایاساراثی ) ،(2004بشیری و جنیدی ( ،)1386عطافر و همکاران ( ،)1391امیری و
همکاران ( ،)1395نجاری و همکاران ( )1395و تقوی سب واری ( )1396همسو و مشابه است.
در بخش دیگری از نتایج مشخص شده که سهولت استفادة ادراکشده بر نگرش استفاده از
اینترنت در توسعة گردشگری سالمت تأثیر مثبت و معناداری دارد .برای تبیین نتایج این بخش
میتوان گفت ،به طورکلی سهولت استفاده از محصول یا خدمتی توسط مصرفکننده ،تمایل او را به
استفادة مجدد از آن اف ایش خواهد داد؛ چراکه سهولت و آسانی در استفاده از محصوالت و خدمات
پیشنهادی تولیدکنندگان همواره ازسوی مصرفکننده مطلوب است .این موضو بر نگرش استفاده از
آن محصول یا خدمت نی تأثیر مثبت و معناداری دارد و مصرفکننده را در مرحلة گ ینش یاری
میدهد و ه ینة زمانی کمتری برای او بهدنبال دارد .ازاینرو ،در این پژوهش استفادة آسان از خدمات
اینترنتی مراک بهداشتیدرمانی نگرش بیمار (مصرفکننده) را در استفاده از اب ار اینترنت برای تأمین
نیاز و خواستهاش و آگاهیبخشی به او درزمینة موردنظر یاری میرساند .بنابراین ،ایجاد سهولت در
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استفاده از محصوالت و خدمات پیشنهادی بر نگرش افراد به آن محصول یا خدمت تأثیری مثبت دارد.
دراینخصوص ،پیشنهاد میشود با ایجاد بستر مناسب برای ارتقای زیرساختهای اینترنتی استفاده از
این اب ار برای کاربران آسان شود تا افراد به دور از هرگونه پیچیدگی و ابهام از پایگاهها و خدمات
اینترنتی مراک بهداشتیدرمانی راحت تر استفاده کنند؛ چراکه این امر بر نگرش آنان به استفاده از
اینترنت در رفع نیاز و خواستة خود اثر مثبتی بر جای میگذارد و تمایل آنان به این خدمت را اف ایش
میدهد .این موارد همگی به توسعة گردشگری سالمت در سطح ملی و بینالمللی میانجامد .نتایج
بهدستآمده با تحقیقات تیموسی و همکاران ) ،(2009پا ول و همکاران ) ،(2003گیفن و استروپ
) (2000و دیویس و همکاران ) ،(1989بید و استابر ) ،(2010ویجاسارا ) ،(2004عطافر و همکاران
( ،)1391محرابی و مشاط ( )1393تقوی سب واری ( )1396همسو و مشابه است.
همچنین در این تحقیق مشخص شده که اعتماد ادراکشده بر نگرش استفاده از اینترنت در
توسعة گردشگری سالمت تأثیر مثبت و معناداری دارد .مصرفکنندگان با بهرهمندشدن از نتایج مثبت
استفاده از محصول یا خدمتی بی تردید در استفادة مجدد از آن محصول یا خدمت متمایلتر و
مشتاقتر میشوند .تداوم این روند درنهایت اعتماد مصرفکننده به محصول و خدمت ارا هشده را در
پی دارد .ازاینرو ،استفادة مصرفکننده از اب ار اینترنت و بهرهگیری از خدمات اینترنتی مراک
بهداشتی درمانی و تشخیص مؤثربودن این خدمات در تأمین نیاز و خواسته ازسوی بیمار ،بهعنوان یکی
از عوامل مؤثر بر نگرش افراد در استفاده از اینترنت ،همگی سهم اعتماد را در روند توسعة گردشگری
سالمت ارتقا می دهد و تدوام این روند را در پی دارد .پر واضح است که هرچه اعتماد مصرفکننده از
محصول یا خدمتی ـ به طور خاص در این پژوهش استفاده از اب ار اینترنت در رفع مؤثر نیاز بیمار طی
مراحل درمانی و بهبود وی ـ اف ایش یابد ،نگرش مصرفکننده و بهطور خاص کاربر در استفاده از این
اب ار بهبود مییابد و در توسعة گردشگری سالمت تأثیر مثبت و معناداری دارد .بنابراین پیشنهاد
میشود شورای راهبردی گردشگری سالمت (وزارت امور خارجه ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری،
سازمان نظامپ شکی) یک سیستم جامع گردشگری سالمت را طراحی کنند که برای تمام شرکتهای
گردشگری سالمت یکسان باشد .در این سیستم ،عالوهبر نظارت بر قیمتها و اف ایش کیفیت خدمات
ارا هشده به بیماران درجهت استانداردسازی ه ینه ها و جلوگیری از حضور و دخالت دالالن در جذب
بیماران خارجی و دریافت پولهای گ اف از بیماران و بدنامشدن در بین بیماران سایر کشورها ،قابلیت
استفاده برای تمامی قشرها فراهم شود و همچنین بستر مناسبی برای اعتماد بیمار ایجاد شود .نتایج
بهدستآمده با تحقیقات اریکسون و همکاران ) ،(2005چانگ و همکاران ) ،(2006گولس و همکاران
) ،(2011وو و همکاران ) ،(2011باقری و همکاران ( ،)1388عطافر و همکاران ( )1391تقوی سب واری
( )1396همسو و مشابه است.
بر اساس نتایج بهدستآمده در این پژوهش ،کیفیت خدمات ادراکشده بر نگرش استفاده از
اینترنت در توسعة گردشگری سالمت تأثیر مثبت و معناداری دارد .بهطورکلی ،کیفیت باالی محصول
یا خدمت نگرش مصرفکننده را به آن ارتقا میدهد و جایگاه معتبری برای آن محصول یا خدمت در
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ذهن مصرفکننده نقش میبندد .این امر مصرفکننده را در استفادة بیشتر و شاید مداوم از آن
محصول یا خدمت ترغیب میکند .در این پژوهش ،اف ایش کیفیت پایگاههای اینترنتی و بهدنبال آن
خدمات اینترنتی مراک بهداشتی درمانی ،همانند سایر مؤلفههای موردمطالعه ،نگرش کاربران را در
استفاده از اینترنت در تأمین نیازهای درمانی خود ازطریق مراک خدمات بهداشتیدرمانی ارتقا
می دهد؛ چراکه هرچه کاربران خدمت مؤثرتری درزمینة نیاز خود دریافت کنند و کیفیت خدمات
ارا هشده را مؤثر بیابند ،ریسک کمتری را تجربه میکنند و روند درمانی خود را با آسودگی بیشتری
دنبال میکنند .طبیعتاً این امر نگرش کاربر را در این زمینه تحتتأثیر قرار میدهد و سهم مؤثری در
توسعة گردشگری سالمت خواهد داشت .بنابراین پیشنهاد میشود ،با بهرهگیری از وبسایتها و
پایگاه های جامع و کارآمد و ارا ة خدمات مؤثر به بیماران در این زمینه ،کیفیت خدمات مراک
بهداشتی درمانی اف ایش یابد و رضایت کاربران فراهم شود؛ مثالً میتوان سیستم مربوط را با زبانها و
گویش های گوناگون طراحی کرد تا نیاز کاربر را از این منظر بهصورتی کارآمد رفع کند .نتایج
بهدستآمده با تحقیقات پارک ) ،(2004گوآن ) ،(1996البا و همکاران ) ،(1997جارونپا و تد )،(1997
بکر و همکاران ) ،(1998جانسون و همکاران ) (1998همسو و مشابه است.
در بخش دیگری از نتایج مشخص شده که سازگاری ادراکشده بر نگرش استفاده از اینترنت در
توسعة گردشگری سالمت تأثیر مثبت و معناداری دارد .سازگاری در ادبیات بازاریابی بهمفهوم تطابق
نیاز و خواسته با محصول یا خدمت ارا هشده است .در این حوزه ،اف ایش سطح سازگاری وفاداری
مصرف کننده را در پی دارد .این بدان معناست که هرچه می ان تطابق نیاز و خواستة مصرفکننده با
محصول و خدمت ارا هشده بیشتر باشد و مصرفکننده منافع بیشتری از آن محصول یا خدمت دریافت
کند ،تمایل او به استفادة مجدد از آن بیشتر خواهد شد و وفاداری مشتری را بهدنبال خواهد داشت .در
این پژوهش ،طبق نتیجة موردانتظار ،دریافت خدمت مؤثر مانند اطال رسانی و آگاهی و راهنمایی
بیشتر در راستای بهبود بیماری بیماران ازطریق اب ار اینترنت میتواند بر نگرش کاربران در استفاده از
اب ار اینترنت ،بهعلت بهرهمندی از خدمات مطلوب اینترنتی مراک بهداشتیدرمانی ،تأثیر مثبت و
معناداری داشته باشد .ازاینرو ،میتوان پیشنهاد داد که سیستم جامع گردشگری سالمت ،با
برخورداری از سیستم مشاورههای تخصصی درزمینة درمان و با بهرهمندی از مترجمان مسلط به
زبانهای عربی و انگلیسی ،ارتباطی مؤثر با بیماران داشته باشد تا افراد سؤاالت خود را بپرسند و
درمان و راهنماییهای کافی و الزم را دریافت کنند .نتایج بهدستآمده با تحقیقات لی و همکاران
( ،)2007چانگ و همکاران ( ،)2006رضایی دولتآبادی و همکاران ( ،)1391عطافر و همکاران
( )1391و امیری و همکاران ( )1395همسو و مشابه است.
در بخش دیگری از پژوهش ،نتایج آزمون فرضیهها مشخص نمود که نگرش بر قصد رفتاری
استفاده از اینترنت در توسعة گردشگری سالمت تأثیر مثبت و معناداری دارد .بهطورکلی ،نگرش افراد
بر رفتار آنان در قبال پدیده های مختلف مؤثر است .این امر به بروز رفتارهای مختلف در افراد منجر
میشود و نتایج متفاوتی را رقم میزند .دراینمیان ،اصل نسبتاً ساده و پایدار این است که هرچه می ان
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دریافت منفعت از خرید و استفاده از محصول و یا خدمتی اف ایش یابد ،بهدلیل ایجاد نگرش مثبت به
آن محصول یا خدمت ،تمایل مصرفکننده به استفاده از آن بیشتر خواهد شد .این امر منفعت و
درنتیجه رضایت بیشتری را برای مصرفکننده و وفاداری وی را به ارا هدهندگان آن محصول یا خدمت
پیشنهادی بهدنبال دارد .ازاین رو ،با توجه به نتیجة فرضیة مربوط در این پژوهش ،نگرش مثبت
کاربران یا بیماران در استفاده از اب ار اینترنت بر رفتار و کنش آنان در قبال این اب ار در روند درمانی
تأثیر مثبت و معناداری دارد .این بدان معناست که نگرش مثبت کاربران یا بیماران در این زمینه آنان
را به استفادة بیشتر از این اب ار سوق میدهد .درنتیجه ،پیشنهاد میشود با اثرگذاری مثبت در عوامل
مؤثر بر نگرش کاربران در استفاده از اینترنت و مطابق با آنچه تاکنون در قسمتهای قبلی توضیح داده
شد ،سهم این عامل را نی در استفادة کاربران از اینترنت اف ایش داد و گردشگری سالمت را از مسیر
تحقق این امر ،بیش از گذشته توسعه داد .نتایج بهدستآمده با تحقیقات کیم و همکاران )،(2001
تیموسی ) ،(2009فیشبین و آج ن ) ،(1975عطافر و همکاران ( ،)1391محرابی و مشاط (،)1393
امیری و همکاران ( )1395و تقوی سب واری ( )1396همسو و مشابه است.
مطابق با آخرین فرضیة این پژوهش ،مشخص شد قصد رفتاری بر پذیرش اینترنت در توسعة
گردشگری سالمت تأثیر مثبت و معناداری دارد .در ادبیات بازاریابی ،زمانیکه احتمال انجام فعالیتی
توسط افراد زیاد باشد ،گفته می شود قصد رفتاری آن فعالیت توسط افراد باال است .این مفهوم بر
پذیرش اینترنت تأثیر مثبت و معناداری دارد .چنانچه تمایل افراد به استفاده از اینترنت و احتمال
استفادة آنان از خدمات اینترنتی اف ایش یابد ،روند دریافت خدمات اینترنتی و درمانی مراک
بهداشتیدرمانی اف ایش مییابد که به نوبة خود سبب توسعة گردشگری در سطح ملی و منطقهای
خواهد شد .درنتیجه پیشنهاد میشود زمینه های الزم برای گسترش بستر اینترنت فراهم شود تا ،با
اف ایش کاربران اینترنت ،دریافت خدمات گوناگون ازجمله خدمات درمانی ازسوی کاربران اف ایش یابد.
آشنابودن افراد به فضای اینترنت و قابلیت آنان در استفاده از امکانات اینترنتی دلیل کافی برای
پذیرش این موضو در توسعة گردشگری سالمت است .نتایج بهدستآمده با تحقیقات پارک ) (2004و
دیویس ) ،(1989باگوزی و وارشاو ) ،(1989نجفی و همکاران ( ،)1390اکبری و همکاران ()1393
همسو و مشابه است.
بر اساس یافتههای بهدستآمده از پرسشنامه و آزمون فریدمن برای رتبهبندی عوامل مؤثر بر
پذیرش اینترنت در توسعة گردشگری سالمت ،متغیر سازگاری درکشده بیشترین اهمیت و سهولت
درکشده کمترین اهمیت را دارند .سودمندی درکشده ،کیفیت خدمات درکشده و اعتماد درکشده
نی در رتبههای دوم تا چهارم قرار دارند .در این زمینه ،سازگاری درکشده از می ان برداشت افراد از
تطابق خدمات درمانی با نو بیماری حکایت دارد .تنها همین یک ویژگی نقش مؤثر و معناداری در
روند جذب گردشگر در حوزة سالمت ایفا می کند .موارد دیگر ،هریک سهم گردشگری سالمت را در
توسعة اقتصاد یک کشور اف ایش میدهد و ،درعینحال ،اهداف سازمان خدمات بهداشتی و درمانی را
درخصوص سالمت افراد ارتقا خواهد داد.
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