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 چکیده

گردشگریتوسعةدربس انقشیکهاستهاییحوزهازیکیدرمانیگردشگریوسالمتگردشگری

متخصصبهه ینةکمدرماندرایراننسبتبهکشورهایدیگرووجودتعدادزیادکند.باتوجهمیایفا

گردشگرانسالمتزیادیرابهکشورتوانری یوبازاریابیدقیقمیمجربپ شکی،درصورتبرنامه

برپیشرفتهاطالعاتفناوریوبازاریابیپارچةیکارتباطاتاثربررسیبهپژوهش،اینجذبکرد.در

پرداختهسالمتگردشگریدر(برندبهوفاداریوشدةبرندکیفیتدركبرند،تصویر)ارزشویژةبرند

استشده توصیفیتحقیقاتدرزمرةتحقیقروشازنظروکاربردیهدفلحاظبهحاضرپژوهش.

گیردمیقرارپیمایشی آماری. استتهرانمهربیمارستانگردشگرانپژوهشجامعة هایتحلیل.

ازهافرضیهمسیرتحلیلآزموندرشدهوانجامآموسواساسپیاساف ارنرمازاستفادهباآماری

استشدهاستفادهرگرسیونیروش ارتباطاتاستآنازحاکیپژوهشیهایافته. بازاریابیکه

برند،تصویربرپیشرفتهاطالعاتفناوریواستاثرگذارشدهکیفیتدركوبرندتصویربرپارچهیک

درك برندکیفیت معناداریمثبتتأثیربرندبهوفاداریوشدة داردو کیفیتشهر،برندتصویر.

جذبدرخودکهشودمیشهرارزشویژةبرندارتقایسببدبرنبهوفاداریوخدماتازشدهدرك

.داردبس اییتأثیرسالمتگردشگر



ارزشویژةبرند،پیشرفته،اطالعاتبازاریابی،فناوریپارچةیکارتباطاتهای کلیدی: واژه

برندتصویرسالمت،گردشگری
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 مقدمه

سالمتگردشگریضرورتروانی،ویجسممختلفهایبیماریظهورعلتبهمعاصر،زندگیسبکدر

1،2014سینگال)استشدهبیشتر ب رگ(83: از یکی صنعت سودآوراین و شاخهترین هایترین

وهدفاصلیآنبهبودیاحفظ(2015:115وهمکاران،2شود)وایتمورگردشگریدردنیامحسوبمی

لبهسهشاخةگردشگریتندرستی،(.گردشگریسالمتدرک11-3،2015:10سالمتاست)زیمانسکا

هایجسمییامنظوردرمانبیماریگردشگریدرمانیوگردشگریپ شکیتقسیمشدهاست.مسافرتبه

هاومراک درمانیراگردشگریپ شکیهایجراحیتحتنظارتپ شکاندربیمارستانانجامنوعیازعمل

بوکمن 4گویند)بوکمنو ،2007 نظامبهاتکادرمانیگردشگریدردرگیرارهایوککسبتنو (.114:

بهسالمتبایدمنظورتوسعةگردشگریبه(.1394:53ضرغام،)استساختهضروریراکارآمدمدیریتی

نگرشچگونگیراسالمتتوسعةگردشگریدرترینعاملمهممحققان.کردتوجهعواملازایمجموعه

بدینمنظور،توسعةگردشگریسالمت(1394:159همکاران،وفرهنگی)دانندمیمقصدبهگردشگران

(ازطرفیاجرایاب ارهای5،2005نیازحیاتیبهوجودتصویریمطلوبازمقصددرذهنافراددارد)رینا

نامیوهمچنینخلقتصویرمطلوبدرذهنافرادتواندموجبایجاداعتباروخوشارتباطبازاریابیمی

واصلیشاهرگاطالعاترسانی،اطال واطالعاتفناوریعصر(.در2014:132مکاران،وه6شود)کالس

اطالعاتیهایسیستمازاستفاده.شودمیمحسوبدرمانیوبهداشتیهایمراقبتارا ةدرحیاتینیروی

تیضرورمراجعان،مندیرضایتنی وخدماتکیفیتواثربخشیکارآیی،اهداف،تحققبرایکارآمد،

فرداوامروزبهداشتیهایمراقبتبرایضروریفناوریبیمارستانی،اطالعاتهایسیستم.استانکارناپذیر

ارزشایجاددرایعمدهسهمبازاریابیپارچةیکارتباطات.(1387همکاران،وآذرعبادی)آیدشمارمیبه

گردشگریصنعتدرارتباطیجدیدلکردعمایننقشدربارةاندکیتحقیقباوجوداین،.داردویژةبرند

استگرفتهصورتسالمت رویپیشِهایگ ینهبرراخودتمرک عمدهپیشینمطالعاتبراین،عالوه.

پوشیچشمپیشرفته،فناوریهموبازاریابیارتباطاتدربارةهممشتری،ادارکاتازوگذاشتهمدیران

پیشرفتهبرارزشپارچهوفناوریاطالعاتارتباطاتبازاریابییکدراینپژوهش،بهبررسیتأثیر.اندکرده

درگردشگریسالمتپرداختهشدهتاازشدةبرند(کیفیتدركوبرندتصویربرند،بهویژةبرند)وفاداری

هایگردشگریسالمتکشورفراهمآید.گیریفعالیتتریدرچگونگیجهتاینطریق،مسیرروشن



 مبانی نظری

اجتماعیومعنوی،متازحقوقثابتهمةانسانسال برخورداریازرفاهکاملروانی،جسمی، هاست.

(.7،2013:5عنوانتعریفسالمت،درقرونگذشتهموردقبولواجما متفکرانواقعشد)براومانبه

                                                           
1  . Singal 

2  . Whitmore 

3  . Szymanska  

4  . Bookman & Bookman 

5  . Raina 

6  . Coles 

7  . Braveman 



 بر ... پیشرفته اطالعات فناوری و بازاریابی پارچة یک تحلیل اثر ارتباطات یزدان شیرمحمدی و همکاران

 

3 

پدیده1هال ازمحلکندکهدرآنفردایتجاریدرجوامعصنعتیقلمدادمیگردشگریسالمترا

می سفر دیگر مقاصد وضعیتسالمتیبه بهبود یا برایحفظو تجهی اتودا میاقامتخود کند.

(.2،2002کندعاملچنینامریاست)هراهشهتسهیالتمقصدوکیفیتوقیمتخدماتیکهارا همی

اطالعهایارتباطاتیکبرنامه فناوریپیشرفتة حاصلپیشرفتدر بازاریابیکه سهمپارچة اتاست،

برند(دارد)سریکوگیلوفاداریوشدهکیفیتدركبرند،ایدرایجادارزشویژةبرند)تصویرعمده

3سا ورا ،2011 یک(.408: هماهنگپارچهایدة و تاریخیبازاریابیپارچةیکارتباطاتسازیسازی

:4،2005ساختهاست)کلیاتچکوهایفناوری،عملیاتیکردناینایدهراممکنطوالنیداردکهپیشرفت

پیشرفت17 درحقیقت، مهم(. از یکی ارتباطات و اطالعات فناوری در پسها عوامل ایزمینهترین

هایخصوصیازبیمارستانها،اعمهایاخیربیمارستان(.درسال2009:9شوند)کلیاتچکو،محسوبمی

تعدادآنودولتی،توسعةبسیارییافته دراند، شدتاف ایشیافته،مشتریانونیازهایشانشهرهابهها

ترشدهاست.هامتنو هایآنانتغییریافتهوخدماتبیمارستانونیازهاوخواستهترشدهبسیارپیچیده

هامتمای سازند.هاییخودراازسایربیمارستانهابایدبتوانندبهشیوهدراینفضایرقابتی،بیمارستان

وهمکاران،5هابرایکسبم یترقابتیارا ةخدماتباکیفیتباالاست)کازازیترینشیوههمیکیازم

بازاریابیوفناوریپارچةیکارتباطاتبررسیبرایچارچوبیشدهسعیمطالعهاین(.در2010:128

گردشگراناطالعات شهرازپیشرفتة ابعادنقشیقازطرارتباطاینشود.ارا هتهرانبیمارستانمهر

برند استبررسیآکرارزشویژة شده برندابعاد. کیفیتبرند،تصویربررسیشاملآکرارزشویژة

.پردازیممیمفاهیماینتوضیحبهادامهدرکهاستتهرانشهرگردشگراننظرازوفاداریشدهودرك

هایمؤثروکارآمدیوشهابیشازهمیشهبهرامروزهسازمانپارچة بازاریابی: ارتباطات یک

پارچةبازاریابی،فعالیتیبرایمتحدبرایبرقراریارتباطبامشتریاننیازمندند.دراصلارتباطاتیک

برایبرقراریارتباطدوطرفهباکردنهمةاب ارهایارتباطیبازاریابیومشارکتوگسترشپیام ها

پارچةبازاریابیبهدنبال(.ارتباطاتیک6،2001مخاطبانهدفازراهینوینوجدیداست)پیکتون

هایمنفیاستکهدربارةنامتجاریسازمانارسالسازیپیامهایمثبتوحداقلحداکثرسازیپیام

کهپارچةبازاریابیاست؛هنگامیهاازارتباطاتیکشود.امااینتنهایکیازاهدافاستفادةشرکتمی

روابطدرازمدتبه اف ایشمیبرایایجاد برندرا ارزشویژة گرفتهشوند، 7دهند)رولیکار ،2004:

سازیبستریمطمئندرفراهم خصوصگردشگری،وکاریبه(.درواقعایجادبرندبرایهرکسب230

بناهایبرقراریترینسنگپارچهازمهمبرقراریارتباطمؤثربامشتریاناست.ارتباطاتبازاریابییک

مندیهوشمندانهدرارتباطاتبازاریابیچراکهترکیبمناسبوبهره شود،ریارزیابیمیارتباطبامشت

 (.1390منجربهایجادبرنددربازارخواهدشد)اخالصیوقمر،

                                                           
1  . Hall 

2  . Harahsheh 

3  . Seric & Gil Saura 

4  . Kliatchko 

5  . kazazi 

6  . Pickton 

7  . Rowkey 
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اطالعاتشاهرگحیاتیصنعتگردشگریاست؛بنابرایناستفادةفناوری اطالعات پیشرفته:

1تیوموفقیتآناساسیاست)کیپوترمؤثرازفناوریاطالعاتبرایم یترقاب :2011وهمکاران،

عبارتیفناوریدرصنعتگردشگریبرعملیاتگردشگریاثرگذاراست.امروزهمشتریانبرای(.به57

ارتباطاتبرنامه و اطالعات فناوری ازطریق گردشگری، محصول خرید و انتخاب خود، سفر های

به را پوروحاجیعلید)محمدآورندستمیاطالعاتموردنیاز فناوری1391امینی، از استفاده های(.

م یت منجربه گردشگریسالمت، مراک  اف ایشنویندر مدیریتدانشرقابت، هایچشمگیریدر

ها،(.بیمارستان2012:453همکاران،و2لی)شودسوددهی،کاهشه ینه،کاراییوتسهیمدانشمی

شوندمیاطالعاتمحسوبفناوریقدرتمندومهممنبعپ شکی،هارتمودانشانتقالدرنقشمرک 

حفظ،باعثتخصصیویژةخدماتارا ةوخودتسهیالتوتجهی اتامکانات،کارگیریبهباکه

مشتریانرضایتتأمیندرنهایتوافرادمعنویوروانیروحی،جسمانی،سالمتارتقایوبازگشت

.(2011ان،همکاروپورسلیمان)شوندمی

کهاستایاف ودهارزشیانهاییمطلوبیتتجاری،نشانونامویژةارزشارزش ویژة برند:

اینارزشویژةبرندمفهوماهمیتدالیلازیکی.کندمیایجادتجاری،نشانونامواسطةبهمحصول،

باتوانندمیزاریابانبادرنتیجهوکندمیارزشایجادمشتریانبرایهموشرکتبرایهمکهاست

.(3،2015:63آشول)یابنددسترقابتیم یتبهارزشویژةبرندازاستفاده

برندرایربرند،تصویریتحوزهمدةپردازبرجستیه،دانشمندونظر4کلرلینینکوتصویر برند:

برندیر.تصویابدیبرندموجوددرحافظهبازتابمیکهتوسطتداعداندیبرندمازکنندهادراكمصرف

(ومفهومی5،2008:6)رایستاوبوتایکنندهوجوددارداستکهدرذهنمصرفیمجموعهادراکات

مهمدرروندانتخابمقصدازدیدگاهگردشگراناستودرتعیینراهبردموقعیتیمقصدنی نقش

)استچین دارد اهمیتی 6کواحا   ،2014 :53 تصو(. بهیردرواقع احساساتةن لممقصد و اطالعات

جذبویبرایضروریمقصدراعاملیرپژوهشگرانتصوی.برخشودیمیفخاصتعریمقصدبارةدر

(.2014:4)علی ادهوسقفی،اندکردهیگردشگرانمعرفیوفادار

مشتریذهنیارزیابیبلکهنیست،محصولواقعیکیفیتشدهکیفیتدركشده: کیفیت درک

محصول دركبرند،ذهنیتصویرهمانند.استاز فراهممشتریانبرایراارزشنی شدهکیفیت

:1389ی دی،وخوشخوایمانی)باشندداشتهخریدبرایعلتیرقبا،ازبرندکردنمتمای باتاکندمی

کیفیتبرندضرورتیرقابتیاستکهبابرداشت(120 هایمقصد،هاومفاهیمکیفیتاززیرساخت.

مرتبطاست)استپچنخدمات ماننداقامت، امکاناترفاهی، کواو همکاران، 2014و برداشت54: .)

گردشگرانازکیفیتبرند،درموفقیتبازاریابیمقصدبسیارمهماست،زیرااینبرداشتگردشگرانبر

                                                           
1  . Kiprutto 

2  . Li 

3  . Ashwell 

4  . Kevin Lane Keller 

5  . Rusta & Bothai 

6  . Stepchenkova 
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زخدمات(.رضایتبیمارا2013:316وهمکاران،1انتخابمقصدسفرشانبسیارتأثیرگذاراست)کیم

هایمختلفهایکاراییواثربخشیوکیفیتارا ةخدماتبخشترینشاخصبیمارستانییکیازمهم

بیمارستانیاست)مصدق موفقیتهر راضیکلید بیمار است. بیمارستان 2005راد، بنابراین22: .)

ت)محمدیورجو اولینقدمدربهبودکیفیتخدماتبهداشتیودرمانیاسشناختانتظارارباب

کنندةکیفیتاست(.کیفیتخواستةمشتریاستودركانتظاراوعاملتعیین2008:91شوقلی،

(.2،2001:436)شارماوگادن

وفاداریبهبرندمقصد،وابستگیگردشگرانبالقوهبهبرندمقصدتعریفشدهوفاداری به برند:

وفاداریبه حتیزمانیمعنایتمایلبهپرداختپولبیشاست. قیمتکهگ ینهتراست، هایهاییبا

3کمتردردسترسباشد)فرنسووالس وفاداریبهبرنددربرگیرندةدوبعدنگرشیو29؛2012، .)

کند.دربعدکنندهنگرشیمثبتبهبرندرادرذهنخودحفظمیرفتاریاست.دربعدنگرشی،مصرف

م دوباره را موردنظر برند نی ، مییرفتاری معرفی خود آشنایان و دوستان به را آن و کندخرد

4)جرایست همکاران، 2015و :298) ازیابد.اف ایشمقصدپایداریکهشودمیموجبوفاداری.

تجارتنفوذقدرتاف ایشبازاریابی،کمترهایه ینهازتوانمیمقصدهابرایبرندوفاداریم ایای

خودمطالعاتدرکروپتونوگستلسونراستا،همیندر.بردنامدهانهبدهانتبلیغاتتکرارومسافرت

.1:اندکردهبازدیدآنازقبالًکهشدهمقصدیبهبازگشتمنجربهکهاندکردهاشارهعاملپنجبه

آندرراخودشانمانندافرادهاآناینکهاز.آگاهی2.نکندبرآوردهرارضایتایتجربهریسککاهش

وابستگی3.کنندمیالقاتممقصد فرصتی4احساسی. قبالًکهمقصدازهاییجنبهازبازدیدبرای.

استبودهبخشرضایتهاآنقبلیتجربةکهدیگرانبهموضو ایندادننشان-5.اندنکردهتجربه

(1389:121ی دی،وخوشخوایمانی)



 پیشینة تحقیق

اندکهدرادامهبهتعدادیازاینمطالعاتابررسیکردهمطالعاتمتعددیمتغیرهایپژوهشحاضرر

شود:اشارهمی

2014)همکارانو5سریک برندبرپارچهیکبازاریابیارتباطاتتأثیربررسیبه( ارزشویژة

فناوریاطالعاتکنندةتعدیلنقشپرداختندو(برندبهوفاداریوشدةبرندکیفیتدركبرند،تصویر)

بینمعناداریومثبتروابطپژوهشاینهاییافته.بررسیکردندارزشویژةبرنددرپیشرفتهرا را

برندبرپارچهیکبازاریابیارتباطاتازمهمانادراکات وقاسمی.کردتأییدگرامشتریارزشویژة

وفنیهایزیرساختوکیفیته ینه،عواملبهبودکهیافتنددستنتایجاینبه(1396)همکاران

تقویتراعواملسایرخودخودبهتواندمیدرمانیاست،گردشگریاصلیهایعلتج وکهتخصصی،

                                                           
1  . Kim 

2  . Sharma& Gadenne 

3  . Ferns and Walls 

4  . Jraisat 

5  . seric 
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همکارانو1چانگ.یابدتوسعهمقاصددردرمانیگردشگریطریق،اینازوبخشدبهبودوکند

(2016 یهابرنامهازچینیگردشگراناستفادةقصدبرتأثیرگذارعواملبررسیبهپژوهشیدر(

نگرشبراستفادهسهولتوشدهادراكکیفیتکهدادنشاننتایج.پرداختندتایوانپ شکیکاربردی

متقابلآثاربررسیبهخودپژوهشدر(1392)همکارانونیارحیمدارد.معناداریتأثیرفناوریبه

چهارهاآن.اختندپردمشهدشهرکالنستارةپنجهایهتلدرمشتریبرمبتنیارزشویژةبرندابعاد

وبرندبهوفاداریبرند،کیفیتبرند،ازآگاهیشاملکهمدنظرقراردادندراارزشویژةبرنداصلیبعد

ارزشویژةایجاددراصلیبعدشدهادراكکیفیتدهدمینشانهاآنپژوهشنتایج.استبرندتداعی

ارزشویژةدرکنندةقویتعیینعاملوداردارزشویژةبرندابعادسایربرمهمیتأثیرواستبرند

ومشتریرضایتمیانرابطةبررسیعنوانتحتراپژوهشی(1393)همکارانوکروبی.استبرند

کهاستآنازحاکیآمدهدستبهنتایجدادند.انجامشیرازشهرداریهتلصنعتدروفاداری

ومحسوسعواملاطمینان،گویی،پاسخاعتبار،شامل)کیفیتمشتریان،وفاداریدرترینعاملمهم

همدلی آناهمیتکمو( 2007)آراسلیو2کایامن.استقیمتهاترین بررسیبهایمقالهدر(

تصویروشدهاداركارزشبرند،بهوفاداریبرند،ازآگاهیبرندشاملارزشبعدچهاربینارتباطات

.اندبخشیدهارتقامشتریدیدگاهازرابرندارزشادراكوپرداختهداریهتلصنعتدربرند

اخوشخویمانیا سالی دی،یوبیو 1389در برنددریپژوهش، ارزشویژة بر عنوانعواملمؤثر با

نتای دشهریمقصدگردشگر کهدر،برندیربرتصوعالوهدهدینشانمیقتحقینایجانجامدادند.

 اخسیمطالعات عامهمیرسال ارزترین میابیمل برند از شده،یتلقیگردشگرقصدگردشگران

ی دبرارزشویژةبرندشهری نیبهبرندمقصدگردشگریشدهوآگاهادراكیفیتکوبهبرندیوفادار

نظراهممستقیمتأثیر از ترینعاملتأثیرگذارشناختهشدهاست.مهمبرندبهیوفاداریت،دارندو

گردشگریمقاصدازگردشگروفاداریبرمؤثرعواملبررسیبهایمطالعهدر(2013)3خانوهاکو

پرداختندمال ی خدماتکیفیتوشدهدركارزشمقصد،ازتصویرکهدادنشانمطالعهنتایج.

(بهایننتایجدست1395ملکیوتوانگر).داردمال یدرگردشگررضایتووفاداریبامثبتایرابطه

اند،هاییکهگردشگرانسالمتمشهددرمراجعهواقامتباآنمواجهبودهترینچالشیافتندکهمهم

اطال عبارت بازاریابیو ضعفسیستم از: مشهد،اند شهر درماندر فرایندهایپذیرشو رسانیدر

هاوضعفسیستممبادالتمالیدرضعفسیستمپذیرشالکترونیکیبیماران،نحوةپرداخته ینه

زبانرستانبیما پشتیبانی نبود بیمارستانها، در خارجی بستههای فقدان گردشگریها، کامل های

وحمل مشکالتمربوطبهفرایندهایاخذوی ا ییونقلدرونسالمت، (2008وهمکاران)4شهری.

پ شکیهنگ گردشگران آنانگی ة کردند. بررسی گردشگرانکنگرا که رسیدند نتیجه این به ها

هایگردشگری.عواملمحرکیکهاینهایمکانکنندتاویژگیهایپ شکیتوجهمیتربهجنبهبیش

                                                           
1Chang 

2Kayaman & Arasli 

3Haque & Khan 

4Ye 
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نشینی(،هایپ شکی،ترویج،همدلی)همهایمقصد،کیفیتمراقبتمحققانارا هکردندشاملویژگی

برایهابیمارستانعنوانآمادگیپژوهشیبا(1393)همکارانوحکمتهاوشهرتاست.نوریه ینه

دادند.پ شکیصنعتبهورود پژوهش،هاییافتهمجمو انجام کلیانطباقسطحبهباتوجهاین

گردشگریصنعتبهورودبرایهابیمارستاننسبیآمادگیازحاکیاصفهان،شهردرموردمطالعه

ماتارنومترجم،داشتنمجه ،ایآشپ خانهپ شکیوتجهی اتهمچونهاییشاخصوجودوبوده

وگودرزیمطالعةنتایج.شودمیپ شکیگردشگریبازارتوسعةوهابیمارستانارتقایموجب

1393)همکاران ودرمانیخدماتکیفیتگردشگری،ودرمانیخدماتقیمتبینکهدادنشان(

ارتباطاتواطالعاتفناوریوگردشگریودرمانیتجهی اتوتسهیالتامکانات،فرهنگ،گردشگری،

.داردوجودمعناداریرابطةشیرازشهرکالندرپ شکیتوسعةگردشگریاب



 های پژوهش فرضیه

شهرگردشگرانمیاندرسالمتگردشگریبرندشدةدركتصویربرپارچهیکبازاریابیارتباطات.1

.داردمعناداریومثبتاثرتهران

شهرگردشگرانمیاندرسالمتردشگریگدرشدهکیفیتدركبرپارچهیکبازاریابیارتباطات.2

.داردمعناداریومثبتاثرتهران

شهرگردشگرانمیاندرسالمتگردشگریدربرندبهوفاداریبرپارچهیکبازاریابیارتباطات.3

.داردمعناداریومثبتاثرتهران

کیفیتدرك4 اثرتهرانهرشگردشگرانمیاندرسالمتگردشگریدربرندتصویررویبرشده.

.داردمعناداریومثبت

کیفیتدرك5 اثرتهرانشهرگردشگرانمیاندرسالمتگردشگریدربرندبهوفاداریبرشده.

.داردمعناداریومثبت

تصویر6 اثرتهرانشهرگردشگرانمیاندرسالمتگردشگریدربرندبهوفاداریبرمقصدبرند.

.داردمعناداریومثبت

اثرتهرانشهرگردشگرانمیاندرسالمتگردشگریدربرندتصویربرپیشرفتهاطالعاتوریفنا.7

.داردمعناداریومثبت

شهرگردشگرانمیاندرسالمتگردشگریدرشدهکیفیتدركبرپیشرفتهاطالعاتفناوری.8

.داردمعناداریومثبتاثرتهران

تهرانشهرگردشگرانمیاندرسالمتگردشگریدربرندبهوفاداریبرپیشرفتهاطالعاتفناوری.9

.داردمعناداریومثبتاثر

.شودمیارا ه1شکلصورتبهپژوهشمفهومیمدلپژوهش،هایبهفرضیهباتوجه
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 مدل مفهومی پژوهش

تأثیرهمکاران،وسریکپژوهشدراست.(2014)همکارانوسریکمدلازبرگرفتهمفهومیمدل

(برندبهوفاداریوشدةبرندکیفیتدركبرند،تصویر)ارزشویژةبرندبرپارچهیکبازاریابیتارتباطا

هتل صنعت بررسیداریدر برندبرپیشرفتهاطالعاتفناوریتأثیروشدهمستقیم ویژة ارزش

ازاریابیبپارچةیکارتباطاتتأثیرحاضر،پژوهشدرولیاست.تحلیلشده(کنندهتعدیل)غیرمستقیم

فناوریو مستقیمپیشرفتهاطالعات پ شکی گردشگری .استشدهمقایسهآخردروبررسیدر

همکارانداراینوآوریاست:جهتاولوسریکمدلبنابراینتحقیقحاضرازسهجهتنسبتبه

تغییرجامعةآماریوآزموناینمدلدرگردشگریسالمت)پ شکی(است.جهتدومنوآوریاین

بررسیاثرمستقیمپ درمدلپیشرفتهاطالعاتفناوریوبازاریابیپارچةیکارتباطاتتأثیرژوهش،

است.جهتسومنوآوریمقایسةاثرمتغیرهاست.



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

 

 پژوهش شناسی روش

وکاربردیفهدازنظرتحقیقاین پیمایشیتحقیقاتج وروشازنظر اطالعاتاست.توصیفیـ

دادهروشکتابخانهبه درتصادفیگیرینمونهروشبهموردنیازهایایومیدانیگردآوریشدهاست.

2گارتنروکونکنیک،(2007)1پاركولیمطالعاتازشدهتلفیقنامةازپرسشاستفادهبادسترس،

=1)لیکرتمقیاسقالبدر،(2009)3مولیناروی وسا وراگیلو(2003)همکارانوکیم،(2007)

شدهآوریجمعمهربیمارستانکنندگانمراجعهاز،(موافقمکامالً=5تامخالفمکامالً جامعةاست.

                                                           
1  . Lee & Park 

2. Konecnik & Gartner  

3  . Gil-Saura & Ruiz-Molina 



 بر ... پیشرفته اطالعات فناوری و بازاریابی پارچة یک تحلیل اثر ارتباطات یزدان شیرمحمدی و همکاران

 

9 

انتخاب1396خرداد15تایبهشتارد15یخمهرازتاریمارستانپژوهشگردشگرانبینآماریدرا

درتعیینتعدادنمونةپژوهشازفرمولکوکراناستفادهشدوجامعةآماریاینپژوهش.استشده

در297 اطالعاتفناوریوبازاریابیپارچةیکارتباطاتمستقل،متغیرپژوهشایننفرتعیینشد.

است.دردةبرندشکیفیتدركمیانجی،متغیروبرندوفاداریوبرندتصویروابسته،متغییروپیشرفته

برایتعیینآلفایضریبازهادادهاستنباطیتحلیل وKMOآزمونازاب اردرونیثباتکرونباخ،

ارتباطتعیینبرایوهاعاملتفکیکبودندرستونمونهحجمبودنمناسببرایبارتلت،کرویت

باپژوهشاینآماریباتمحاسکلیة.شداستفادهساختاریمعادالتمدلروشازمتغیرهابینعلّی

باساختاریمعادالتیابیمدلبهمربوطهایتحلیلو23اساسپیاسآماریاف ارهاینرمازاستفاده

.استP<05/0آزمونتمامیمعناداریسطحوگرفتانجام23آموساف ارنرمازاستفاده



 های پژوهش یافته

 تحلیل عاملی اکتشافی

ابتدا اینمسئلهاطمینانحاصلشودکهمیدرتحلیلعاملی، برایتواندادهبایداز هایموجودرا

شود.هرچهمقدارشاخصوآزمونبارتلتاستفادهمیKMOکاربرد.بدینمنظورازشاخصتحلیلبه

KMOترند)مؤمنیوقیومی،هایموردنظربرایتحلیلعاملیمناسبترباشد،دادهبهعددیکن دیک

 (.1آمدهدارد)جدولدستقبولبودنمقادیربهتایجنشانازقابل(.ن1387


 یقتحق یاصل یرهایهای مربوط به متغ و اعتبار گویه یعامل یلتحل: 1جدول 

 خروجی جدول مربوط به نیکویی سنجش متغیرهای اصلی تحقیق: تحلیل عاملی

 متغیرهای اصلی تحقیق
برداری  آزمون کفایت نمونه

  ینالک -مایر –کیزر

(KMO) 

 آزمون کرویت بارتلت

مقدار تقریبی 

 مجذور کای

 درجه

 آزادی

 سطح

 معناداری

859/0483/96610000/0 پارچهیکیابیارتباطاتبازار

877/0648/155628000/0 برندیرتصو

889/0978/166521000/0شدةبرندکیفیتدرك

826/0663/5446000/0برندیوفادار

800/0123/5656000/0یشرفتهطالعاتپایفناور

 

 یایی مدل تحقیق پااعتبار و 

هاکرونباخهمةسازهآلفای.شداستفادهخبرگاننظرازنامهرواییپرسشومحتوااعتبارتعیینبرای

استفادهشدهاست.جدولSPSSاف اراست.برایمحاسبةاینپایاییازنرم70/0اینپژوهشبیشتراز

هارانمایشدادهاست.هایموردنیازبرایاعتباروپایاییسازهخصشا2
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 های اعتبار و پایایی : تحلیل عاملی تأییدی، شاخص2جدول 

 ها گویه سازه
بار 

 عاملی

  آلفای

 کرونباخ

اعتبار سازه  

(CRباال )60/0 ی 

 یانسوار یانگینم

( AVEشده  ) استخراج

 5/0 یباال

بیپارچةبازاریاارتباطاتیک

2007وپارك،یلمنبع:

IMC1 75/0

940/0902/0650/0
IMC290/0

IMC387/0

IMC470/0

IMC578/0

تصویربرند

وگارتنر،یککونکنمنبع:

وهمکاران،یمک؛2007

2003

BI172/0

946/0904/0542/0

BI280/0

BI3 79/0

BI4 65/0

BI5 82/0

BI6 80/0

BI7 65/0

BI8 63/0

شدةبرندکیفیتدرك

وگارتنر،یککونکنمنبع:

وهمکاران،یمک؛2007

2003

PQ1 81/0

891/0925/0639/0

PQ2 82/0

PQ3 87/0

PQ4 80/0

PQ5 80/0

PQ6 75/0

PQ7 74/0

وفاداریبرند

ارتنر،وگیککونکنمنبع:

وهمکاران،یمک؛2007

2003

BL1 79/0

918/0863/0612/0
BL2 82/0

BL3 71/0

BL4 81/0

پیشرفتهاطالعاتفناوری

ی رو؛سا ورایلگمنبع:

2009ینا،مول

AP1 89/0

912/0861/0611/0
AP2 78/0

AP3 66/0

AP4 78/0

 

 های برازندگی مدل شاخص

گیریمدل،ازچندینشاخصبرایسنجشبرازندگیمدلمنظورتعیینرواییوپایا یبخشاندازههب

دهد.شاخصسنجشبرازندگیمدلرانشانمی3استفادهشد.جدول
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 های برازندگی مدل : شاخص3جدول

 مقادیر نهایی مقدار مجاز نام شاخص گروه شاخص برازش

 برازشمطلق

𝑥2

𝑑𝑓
 458/1 3کمتراز دودرجهآزادی()کای

RMSEAریشةمیانگینمربعاتخطای(

 برآورد(
 039/0 08/0کمتراز

GFI)900/0 9/0باالتراز )نیکوییبرازش 

 برازشاف ایشی

AGFI878/0 9/0باالتراز یافته()شاخصبرازندگیتعدیل 

CFI974/0 9/0باالتراز یافته(تعدیل-ای)شاخصبرازشمقایسه 

NFI921/0 9/0باالتراز شده()برازندگینرم 

TLI970/0 9/0باالتراز نشده()برازندگینرم 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش برازش های شاخص آزمون: 2شکل

 

 یرمس یلآزمون تحل

برااستیهفرضنُهبریپژوهشمبتنینشد،ابیانتریشکهپگونههمان ازها،یهفرضینایبررسی.

ر مسیروش نرمتحلیل آموسدر معناداراف ار سطوح است. شده ابهیاستفاده آزمون ینمنظور

جدولهایهفرض شکل4در مبنادادهنشان3و است. فرضیشده سطحیناهایهتأیید استکه

.باشد05/0ترازکوچکیمعنادار
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 پژوهش  های : آزمون فرضیه3شکل 

 
 شهای پژوه بررسی فرضیه :4جدول

 مسیر  فرضیه
ضریب 

 استاندارد
 یسطح معنادار

 نتیجة فرضیه

Estimate  (p-value) 

تأییدفرضیه)***(256/0برندیرتصو←پارچهیکیابیارتباطاتبازار1فرضیة

یهتأییدفرض(036/0)181/0شدهکیفیتدرك←پارچهیکیابیارتباطاتبازار2فرضیة

یهفرضرد(103/0)095/0بهبرندیوفادار←پارچهیکیابیارتباطاتبازار3فرضیة

یهتأییدفرض(008/0)091/0برندیرتصو←شدهکیفیتدرك4فرضیة

یهتأییدفرض)***(245/0بهبرندیوفادار←شدهکیفیتدرك5یةفرض

یهتأییدفرض)***(519/0بهبرندیوفادار←تصویربرند6یةفرض

یهتأییدفرض)***(195/0برندیرتصو←یشرفتهاطالعاتپیناورف7یةفرض

یهتأییدفرض)***(371/0شدهکیفیتدرك<---یشرفتهاطالعاتپیفناور8یةفرض

یهتأییدفرض(003/0)124/0بهبرندوفاداری<---یشرفتهاطالعاتپیفناور9یةفرض

 
ارا هپژوهشهایفرضیهبرایآزموننتایج،4جدولدر کهاستآنازحاکینتایجاست،شده

،95/0اطمینانسطحدر256/0مسیرضریببا،برندةشددركیرتصوپارچهبریکیابیارتباطاتبازار

معناداری کیفیتدركپارچهیکیابیارتباطاتبازارکهاستحالیدرایندارد.اثر بر باهم،شده

یابیارتباطاتبازاریرمس.داردمعنادارومثبتاثری،95/0ناطمیناسطحدر181/0مسیرضریب

ضر،بهبرندیبروفادارپارچهیک باتوجه095/0یرمسیببا 95/0یناندرسطحاطمp–valueبهو

مثبت،درصد و معنادار رو،091/0مسیرضریببا،شدهکیفیتدرك.نداردیاثر برندیرتصویبر

بهبرندیوفاداربر،95/0معناداریسطحدر245/0مسیرضریببا،شدهکیفیتدركواستاثرگذار



 بر ... پیشرفته اطالعات فناوری و بازاریابی پارچة یک تحلیل اثر ارتباطات یزدان شیرمحمدی و همکاران

 

13 

تصویرگفتتوانمی،519/0بهبرندیتصویربرندمقصدبروفادارمسیرضریببهاست.باتوجهاثرگذار

دارد.همچنینمثبتیومعنادارتأثیردرصد95/0اطمینانسطحدربهبرندیبرندمقصدبروفادار

وگذاردمیاثر95/0ینانرسطحاطمد195/0برندیربرتصویشرفتهاطالعاتپیفناورمسیرضریب

مثبتیومعنادارتأثیر،95/0اطمینانسطحدر371/0مسیرضریببانی ،یشرفتهپاطالعاتیفناور

درنهایتشدهکیفیتدركبر و وفاداریشرفتهاطالعاتپیفناوردارد برندبر ضریبه یرمسیببا

گذاراست.اثر124/0



 بحث و تبادل نظر

ارتباطاتبازاریابییکبررسیبهپژوهش،ایندر فناوریتأثیر تصویراطالعاتپارچهو پیشرفتهبر

نشانپژوهشهاییافته.استشدهپرداختهشدهووفاداریبرندگردشگریپ شکیبرند،کیفیتدرك

داردومعناداریومثبتتأثیرشدهکیفیتدركبرندوویرتصبرپارچهیکبازاریابیارتباطاتدادکه

بیوفاداریبرپارچهیکبازاریابیارتباطات درواقعبرند است. یکارتباطاتتأثیر پارچهبازاریابی

برندازشاخصیتواندمی به وفاداری و برند تصویر برند، باشدکیفیت سازیشفافمانندعواملی.

وپ شکانمناسببرخوردواینترنتیوتلفنیدهینوبتنواقصرفع،درمانیخدماتهایقیمت

باشدداشتهسالمتگردشگرجذبدربس ایینقشتواندمیبیمارانباپرستاران درپژوهشدیگر.

حاجی قنبریو رحمانی)نی ، و فضایبیمارستانی2014نژاد نبود دستیافتندکه ایننتیجه به )

امکانات کمبود مناسبمناسبو برنامة نداشتن خارجی، زبان به بیمارستان کادر نداشتن تسلط ،

اینشهراست. درجهتجذبگردشگرانوکمبودنیرویانسانینقاطضعفتوسعةاینصنعتدر

بانی ،بیمارستاناداریفرایندهایوپرستاریکردندکهدرخصوصاذعان(1389سلمانی)ونصیری

مشکالتخارجی،گردشگرانبادرمانکادروپرستارانازبرخیاسبنامنبرخوردهمچونمسا لی

روروبهبیمارستاندرگردشگراناینمسا لوشکایاتبهگوییپاسخنبودودهینوبتیودهیپاسخ

بودند.

ازاستآنازحاکیپژوهشهاییافته استفاده فناوریکه برند،تصویربرپیشرفتهاطالعات

تأثیریوفاداریوشدهکیفیتدرك مقصدعنوانبهتهرانانتخابعلتدارد.معنادارومثبتبرند

چونسالمت،گردشگری واینپ شکانباالیمهارتوتخصصعواملی فناوریازاستفادهشهر

تهرانشهربهراگردشگراناینجذببودهکهموجباتبیماراندرمانبیماریوتشخیصدرپیشرفته

تجهی اتکارگیریبهکهیافتنددستنتایجاینبه(1389)سلمانیوپورنصیری.استآوردهفراهم

ایرانپ شکیخدماتبودنه ینةترارزانهمچنینجهانی،استانداردهایوباالفناوریدارایپ شکی

بیمارانجذباف ایشترینعواملمهمازهایدرمانیه ینهبودنشفافوکشورهاسایربهنسبت

باعثکهداردوجودایعمدهکنندکهعللبیانمی(1392فر)آریانوکری یعربشاهی.استخارجی

.کنندانتخابراالمللیبینسفرهایسالمتیهایمراقبتدریافتبرایافرادشودمی
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ایرانبهعللگوناگونمی که گردشگریپ شکیبهنتایجمهماینپژوهشنشانداد توانددر

 رقابتی میم یت عوامل این ازجملة یابد، لیستدست به کشورهایدرطوالنیانتظارهایتوان

کرد.توسعه مثلدرحالکشورهایدرپ شکیهایدرمانهایه ینهیافتهبرایدرماناشاره توسعه،

مناسباست. خدماتپ شکینی  پایینو بهمقرونایران، توسعةونقل،هایحمله ینهبودنصرفه

والمللیبینبیمارانبینواسطهدرنقشکهارتباطیهایشرکتظهورواینترنتتوسعةلی،الملبین

برایدریافتخدماتپ شکیکنندبیمارستانیعملمیهایشبکه ایرانرا عواملیاستکه از نی ،

دردرمانگردشگراننی پیشرفتةپ شکیهایفناوریاگرازموردتوجهگردشگرانقراردادهاست.

ارتقایابد،درتوسعةگردشگریپ شکیدرایرانبسیاربهداشتیهایمراقبتخدماتاستفادهشودو

گذارخواهدبود.اثر

کیفیتدركآنگویایپژوهشایننتایج دربهوفاداریبرندوتصویربرشدهاستکه برند،

برندبهوفاداریبرمقصددبرندارد.همچنینتصویرمعناداریومثبتگردشگریپ شکیکشور،تأثیر

تسهیالت،وامکاناتفی یکیوخدماتیکیفیتغیرپ شکی،هایجنبه.داردمعناداریومثبتتأثیر

امکاناتاقامتیوپذیراییبرایگردشگرانپ شکیاهمیتبسیارزیادیدارد.نتایجاینپژوهشنشان

به صِرفخدماتپ شکی ارا ة که هیچداد نیست، کافی حالتیانظافتعمومیوضعیتبلکهوجه

خدماتاقامتیوپذیراییوخدماتتسهیالتگردشگریبسیارمهماستوکیفیتومبلمانظاهری

برندارتقایموجبکنند،میبرخوردبیماربااحترامباکهآراستهومتینکارکنانی ن دارزشویژة

هرندیمیسالمتگردشگران )وشوند. (1396میرزا یان که رسیدند نتیجه این به کیفیتنی 

درمان،نیرویکیفیتدرمانی،هایتخصصتنو روزآمد،وکیفیتبادرمانیتجهی اتبیمارستان،

ارتباطودرمانکادردوستیانساندرمانی،مراک تنو وتعدادگویی،پاسخودرمانصفدرمان،ه ینة

برندشدهایراندردرمانارزشارتقایسببکشورهادرمانیسایرکادربا ارزشویژة بر کهخود

شهریدرمشهدوارتقایکیفیتخدماتدرمانمؤثراست.

فناوریپارچهیکبازاریابیارتباطاتتحقیقنشاندادکهایننتایج برنداز تصویر اطالعاتبر

فناوریپیشرفته همچنین است. کیفیتادراكپیشرفتهتأثیرگذارتر وفاداریو ازشدبر اثرگذارتر ه

پارچهاست.ارتباطاتبازاریابییک



 گیری و پیشنهادها نتیجه

هایجاذبهازدرمان،کناردرکنند،میسفرشهریبهدرمانبرایسالمتگردشگرانکههنگامی

.کنندیافته،بازدیدمیاستقرارشهرآندرکه،...وخریدمراک ها،موزهتاریخی،اماکنهمانندمتنوعی

پژوهش،اینبرابرنتایج.پردازندمینی گردشوتفریحامربهدرمانکناردرگردشگراناکثرنابراینب

کیفیتبرند،تصویر)ارزشویژةبرندبرپیشرفتهاطالعاتفناوریوپارچهیکبازاریابیارتباطاتاثر

برندبهوفاداریوشدهدرك استبرخوردارخاصیاهمیتاز( .دارندمتقابلاثرهمبرعواملاین.

بگیرنددرنظرراعواملاینزمانهمبایستیسالمتگردشگریبازاریابانوری انبرنامه براساس.
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توانمینیست.درواقعاثرگذاربرندبهوفاداریبرپارچهیکبازاریابیارتباطاتپژوهش،اینهاییافته

کادروپرستارانازبرخینامناسببرخوردبهمربوطسالمتگردشگرانترینمشکالتعمدهکهگفت

تمهیداتاست.باشکایاتبهگوییپاسخدفترنبودودهینوبتمشکالتسالمت،گردشگرانبادرمانی

برایخدمتضمنآموزشیکالسبرگ اریها،بیمارستاندرگوییپاسخدفاترایجادهمچونالزم

گردشگریهاینمایشگاهایجادها،بیمارستانمانیدرکادروپرستارانارتباطیهایمهارتتقویت

ترویجمیهااستاندرسالمت داد. اف ایش را سالمت گردشگران رضایت گردشگریتوان م ایای

در مردم عموم برای میهایروزنامهوتلوی یونسالمت وپرتیراژ مراک  ایجاد باشد. اثرگذار تواند

واطالعاتیسیستمتوسعةواقامتیوپذیراییامکاناترا ةسالمتواگردشگرانجذببرایهاشرکت

انتخابسالمتگردشگریبهمربوطهایگاهوبایجادوبازاریابی مهماست. بسیار بازاردرستنی 

ازجلوگیریسازوکارهاییبرایکارگیریبهگردشگری،ودرمانیخدماتهایقیمتسازیشفافهدف،

تأپ شکانمهاجرت نی  میزبده نامیپ شکاناززیادیتعداداخیر،هایسالدرچراکهشود،کید

اندکردهمهاجرتکشورازخارجبهتهران اثربهتوجهداده،نشانمطالعهایننتایجکهطورهمان.

برندبرپیشرفتهاطالعاتفناوری برندبهوفاداریوشدهکیفیتدركبرند،تصویر)ارزشویژة در(

داردبس اییاهمیتها،بیمارستانخصوصبهدرمانی،خدماتکنندةا هارهایسازمان بنابراین،.

برایخاصتسهیالتوامکاناتایجادونوینوروزبهتجهی اتازاستفادهبابایدهابیمارستان

هاآنوشوندهاآنحفظوسالمتگردشگرانجاییجابههایه ینهاف ایشموجبسالمت،گردشگران

وفاداریبرراتریناثربیشبرندتصویرکهبودآنازحاکیپژوهشنتایج.وفادارکنندبیمارستانهبرا

سبببرندبهوفاداریوبرندازشدهکیفیتدركبرند،تصویردارد.سالمتگردشگرانبرایبرندبه

بس ایییرتأثسالمتگردشگرجذبدرخودکهشودمیسالمتگردشگریارزشویژةبرندارتقای

بیمارستانکهازمثبتیتصویرعلتبهگویانپاسخازبسیاریشدکهمشخصپژوهشایندردارد.

هایزیرساختبهتوجهبودند.بنابراینکردهانتخابدرمانیمقصدرااینشهرداشتند،ذهندرتهران

.تفراوانیدارداهمیسالمتگردشگرجذبدرگردشگریمناسبهایدهیجاذبهسامانوگردشگری

داد پژوهشنشان این زیرساختنتایج ارتقای بهبودحملکه کردنمالی،خدماتونقل، کارآمد

ومدیریت بیاساسینقشیشهرامنیتاف ایششهری درو ایفاسالمتگردشگرانجذببدیل

.کندمی

سویبرخیازازنامهبهپرسشگوییتمایلپاسختوانبهنداشتنهایپژوهشمیازمحدودیت

برسوابقیبهمنابعموجودمبتنیکمدیگرپژوهشدسترسهاییتازمحدوداشارهکرد.اعضاینمونه

یدبهمنابعمعتبروجدیدسترسفقدانویکمبوداطالعاتومنابعکافیران،ودرایژهوبهی،پژوهش

است.
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منابع
»(1390)احسانقمر،احمدواخالصی، -علمینشریة«.انسانیمحیطبرمجازیفضاهایمعماریتأثیرات.

1390تابستانو،بهار2شمارة،ایرانشهرسازیومعماریعلمیانجمنپژوهشی

محمدحسخوشیمانیا اینخو، مقصد».(1389)یدحمی دی،یوبیو در برند ویژة ارزش بر مؤثر عوامل

1389یی ،پا13ة،شمار8ةدور،یجهانگردیریتمطالعاتمدةنامفصل.«ی دشهریگردشگر

1392)عطاءاهللهرندی،وزهراسیدهفاطمی،فریبرز،نیا،رحیم برندابعادمتقابلآثاربررسی»(. ارزشویژة

مطالعهمورد)مشتریبرمبتنی مدیریت«.(مشهدشهرکالنستارةپنجهایهتل: ،5دورهبازرگانی،

،دانشگاهتهران.1-4،20شماره
فرهنگیهایپژوهشدفتر:چاپاول.تهرانعمل.تانظریهازگردشگریهایخوشه(.1394)دحمیضرغام،

واهللسیفاعالیی،اصغر؛علیقدس،سهیال؛قضوی،محسن؛سلیمانی،مهدی؛کاهویی،فربد؛آذر،عبادی

کارکنانرمانیدخدماتکیفیتبربیمارستانیاطالعاتایرایانهشبکةتأثیر«.(1387)داوودزاده،رجب

 )امیرالمومنینبیمارستاندربالینیهایبخش «سمنانپ شکیعلومدانشگاه( -علمینامةفصل.
31شمارة،11دورةسالمت،مدیریتپژوهشی

وپ شکیگردشگریهایقابلیتوسالمتگردشگری».(1392)مرتضیفر،آریانواحمدکری ی،عربشاهی

135-133(:9)3گردشگری،فضاینامةفصل.«ایراندردرمانی

تولیدمراحلشرحکالسیک؛بنیاددادهنظریة»(.1394)فرازوزیری،صادقومهدیکروبی،اکبر؛علیفرهنگی،

،7دورةبازرگانی،مدیریتپژوهشیعلمینشریة،«.ایرانسالمتتوریسمبرندهویتثقلیمرک نظریة

162-145صص

اکبریالقوزقاسمی ایمانیآغاج، احمد؛ اسدزاده، یونس)؛ جبارزاده، و محمدحسین »1396خوشخو، ارزیابی(.

تصمیم رویکرد با استانعواملجذبگردشگراندرمانی مطالعه: ترکیبیفازی)مورد گیریچندمعیارة

آذربایجانشرقی علمیفصل(«. -نامة توسعه، پژوهشیگردشگریو پا ی  سوم، شمارة ،96سالششم،

 57-39صص

بررسیرابطهمیانرضایتمشتریووفاداریدر(.»1393پور،فا  ه)کروبی،مهدی؛ابراهیمی،مهدیوقاسم

هتلصنعتهتل هایچهاروپنجستارةشهرشیرازداری؛مطالعةموردی: 1نشریةگردشگریشهری،«.

(1.)

1393)علیآبادی،زنگیومسعودتقوایی،مجید؛گودرزی، گ»(. شهردرداخلیپ شکیردشگریتوسعة

496-485،صص4شمارة،11دورة.سالمتاطالعاتمدیریت.«شیراز
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