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  رانیدر ا یعوامل موثر در جذب گردشگران پزشک ییشناسا

 
 

  
  3/ عاطفه مقدم2ینی/ الهه حس1رفتار کین بهیط 

  چکیده
  

به عنوان یکی از ابعاد گردشگري به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک می نماید.  ،گردشگري پزشکیمقدمه: 
پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر در تصمیم گیري گردشگران براي انتخاب ایران به عنوان کشور مقصد می 

  پردازد.
این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه گردشگرانی است که در زمان  روش کار:

یاد شده براي جراحی و درمان  وارد شهر شیراز شده اند. براي جمع آوري داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. براي 
بیشتر بودکه  7/0فاي کرونباخ کلیه سازه هاي پرسشنامه از سنجش روایی پرسشنامه از نظر خبرگان استفاده گردید. آل

نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. براي  87پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد  96نشان دهنده پایایی پرسشنامه است. 
  تحلیل داده از روش معادالت ساختاري و نرم افزار لیزرل استفاده شد. 

) اثر بسیار مهمی در انتخاب ایران به 62/0دهد که جستجوي اطالعات با ضریب مسیر( نتایج پژوهش نشان مییافته ها: 
عنوان کشور مقصد در گرشگري سالمت دارد. عوامل محرك تقاضا و  تسهیل کننده کالن با ضرایب مسیر به ترتیب 

  ) در رتبه هاي بعدي قرار دارند. 12/0و  31/0(
زشکی و درآمد زایی این صنعت براي کشور، یکی از روش هاي افزایش با توجه به اهمیت گردشگري پ نتیجه گیري:

جذب گردشگر و تاثیر گذاري بر تصمیم گیري گردشگران براي انتخاب ایران به عنوان کشور مقصد تبلیغات و اطالع 
شگران قرار رسانی است. با افزایش تبلیغات و متنوع سازي ابزارهاي تبلیغات می توان اطالعات بیشتري در اختیار گرد

  داد و تقاضا براي گردشگري سالمت را افزایش داد.
 گردشگري پزشکی، درمان، ایران :هاکلیدواژه

 
  

  :29/03/95وصول مقاله  :09/06/95اصالح نهایی  :12/11/95پذیرش نهایی  

                                                
 )nikraftar@ut.ac.ir؛ نویسنده مسئول (رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،ینیشکده کارآفر، دانکسب وکار گروه اریاستاد. 1

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،ینیدانشکده کارآفر ،ینیکارشناس ارشد کارآفر. 2

 رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ت،یریدانشکده مد ،یصنعت تییرکارشناس ارشد مد. 3
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گردشگري یکی از پویاترین و سریع ترین صـنایع در حـال   
صـنعت را بـه    رشد در جهان است. سازمان ملل متحـد ایـن  

عنوان یکی از ابزارهاي اصلی توسـعه اقتصـادي، اشـتغال و    
منبعی براي کسب درآمد باالتر به رسمیت شناخته است. در 
کشورهاي توسعه یافته، گردشگري باعث تنوع درآمـدها و  
کاهش عدم انسجام در اقتصاد می شود این در حالی اسـت  

بـراي  که در کشورهاي در حال توسعه، این صنعت فرصتی 
 ].1[صادرات با شیوه اي سریع تر از روش هاي سنتی اسـت 
، ]2[صـنعت جهـانگردي و گردشـگري بـا اهـداف متنـوعی      

مانند بازدید از منابع طبیعـی، جاذبـه هـاي تـاریخی و آثـار      
باستانی، به دست آوردن سالمت جسمی و روحی انجام می 
گردد  که به دوران به سومري ها، یونانی هـا و تمـدن هـاي    

از آن بر می گردد. در این دوران برخی از افـراد بـراي    قبل
هاي معدنی و به استفاده از چشمه هاي آبگرم، حمام در آب

ــی    ــوا مســافرت م ــد ق ــراي اســتراحت و تجدی ــی ب طــور کل
در گذشته بیماران ثروتمند از کشورهاي در حال ]. 3[کردند

توسعه براي استفاده از خدمات و مراقبت هـاي پزشـکی بـا    
باال به کشورهاي توسعه یافته سفر می کردنـد. ایـن   کیفیت 

در حالی است که امروزه، بیماران کمتر مرفه از کشـورهاي  
توسعه یافته براي استفاده از خدمات و مراقبت هاي پزشکی 

هاي بـه اصـطالح   با کیفیت باال و قیمت مناسـب، بـه کشـور   
 ].4[کنندسفر می» جهان سوم«

نوع از سفر در اوایـل دهـه   توجه علمی و آکادمیک به این  
توسـط  » گردشگري سالمت«صورت گرفت. عبارت  1980

مطرح شد و سپس در دانشـگاههاي   1987گودریچ در سال 
 امـروزه  ].5[امریکا و انگلسـتان شـروع بـه گسـترش یافـت     

 صنعت هاي بخش رشدترین به رو از سالمت گردشگري

. سـرمایه گـذاري در صـنعت    اسـت  جهـان  در گردشـگري 
هی براي افزایش تولید ناخـالص داخلـی، بهبـود    پزشکی را

خدمات ، تولید ارز خارجی ، ایجاد تـوازن مطلـوب تـر در    
ــگري اســـت. بســـیاري از کشـــ     ــارت و گردشـ ورها، تجـ

هاي کسب و کـار حاصـل از سـفرهاي پزشـکی را،     فرصت

بخصوص از زمانی که با صنعت گردشـگري ترکیـب شـده    
،  2005سـال   است به رسمیت شـناخته انـد. بـراي مثـال، در    

کشورهاي هند، مالزي، سنگاپور و تایلند بیش از دو میلیون 
مسافر پزشکی را جذب کردند. در حال حاضـر کشـورهاي   
ــگ،       ــگ کن ــی، کوبــا، هن ــد، برون ــد، تایلن ــنگاپور، هن س
مجارستان، اسرائیل، اردن، لتوانی، مالزي، فیلیپین و امارات 

زشـکی  متحده عربی به عنوان مقاصد اصلی مراقبـت هـاي پ  
ظهور کرده اند. بسیاري از کشورهاي دیگر از جمله کلمبیا، 
آرژانتین، بولیوي، کاسـتاریکا، مکزیـک، و ترکیـه نیـز در     
تالش اند تا با ایجاد زیر ساخت ها خود را به عنوان مقصـد  
هاي مراقبت هاي پزشکی به خصوص براي عمـل جراحـی   
 زیبایی معرفی کننـد. بـا ایـن حـال، در حـال حاضـر، آسـیا       

  ].6[مرکزگردشگري پزشکی می باشد
دولت جمهوري اسالمی ایران در سال هـاي اخیـر و تحـت    
تحریم هاي اقتصادي کشور، با توجه به شایستگی خـود در  
گردشگري پزشکی  از جمله خـدمات پزشـکی بـا کیفیـت     
باال و هزینه پایین باید به تبـادل تکنولـوژي بپـردازد. ایـران     

صنعت مراقبـت هـاي سـالمت    باید از توانایی هاي خود در 
براي بهـره منـدي از مزایـاي گردشـگري پزشـکی اسـتفاده       
کند. ایران در حال حاضر در علم پزشکی مانند سلول هاي 
بنیادي و ترمیم ضایعات نخاعی جز کشورهاي برتـر جهـان   
مــی باشـــد.همچنین در زمینـــه هــاي نابـــاروري، مباحـــث   

ــت      ــه رقاب ــادر ب ــد ق ــه و کب ــاجمی، کلی ــوژي ته ــا رادیول ب
کشورهاي پیشرفته جهان است. ارائه خدمات مراقبت هـاي  
بهداشتی مقرون به صرفه در بین کشورهاي در حال توسـعه  
و حتی کشورهاي منطقه یک مزیـت رقـابتی بـه شـمار مـی      
آیـد. عـالوه بـر آن کیفیـت و درصـد موفقیـت عمـل هـاي         
جراحی در کشور، در سطحی رقابتی با کشورهاي ناحیـه و  

  ].7[رقیب قرار دارد
همانطور که از مطالب بیان شده مشخص اسـت، کشـورهاي   
دیگر سال هاست که براي اسـتفاده از درآمـدهاي کـالن و    
مزایاي بی شمار صنعت گردشـگري سـالمت برنامـه ریـزي     
هاي منظم و دقیقی را انجام داده و به تبلیغـات گسـترده در   
ــورهاي     ــر کش ــال حاض ــد. در ح ــه ان ــانی پرداخت ــطح جه س
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شرقی و اروپاي شرقی به عنوان مقاصد برتـر  آسیاي جنوب 
ــران   ــین هنــد در همســایگی ای شــناخته شــده هســتند، همچن
پیشرفت چشمگیري را در این زمینه داشته اسـت. بـا وجـود    
بازار رقابتی جذب گردشـگر سـالمت، ضـرورت توجـه بـه      

شــود. زیــرا در شــرایط ایـن کمبــود در ایــران احســاس مـی  
ی نوین، پزشکان حـاذق و  کنونی ایران با داشتن علم پزشک

ــمه    ــوع و چش ــواي متن ــی(آب و ه ــیل طبیع ــاي آب پتانس ه
یـــه گـــذاري در ایجـــاد معــدنی)، بـــه دلیـــل عـــدم ســـرما 

ها و عدم توجه مسئولین، سهمی در بازار جهـانی  زیرساخت
گردشگري سالمت ندارد و با ادامـه ایـن وضـعیت از بـازار     

کـه   رقابتی جدا خواهد ماند. یکی از ضروري ترین نکـاتی 
ایــران بایــد بــه آن توجــه کنــد، شناســایی عوامــل مــوثر در 
تصمیم گیـري گردشـگران سـالمت بـراي انتخـاب کشـور       

ها ؛ اعتمـاد  مقصد می باشد تا با سرمایه گذاري بر روي آن
هـا بـه کشـور    گردشگران را جلب نماید و باعث جـذب آن 

شـود. موضـوعی کـه طبــق بررسـی محققـین پـیش از ایــن،       
  آن نشده است. توجه چندانی به 

گردشگري سالمت جز مباحث جدید به حساب می آیـد و  
تحقیقات اندکی به ارائـه مـدل هـاي ایـن صـنعت پرداختـه       
است. بررسی پژوهشگر نشان داد تنهـا پـژوهش داخلـی در    
این زمینه توسط مروتی  شریف آبادي  و اسدیان اردکـانی  

انجام شده است. آنان  مدلی بـراي توسـعه گردشـگري    ] 8[
ــ ــا    س ــژوهش ب ــن پ ــد. ای ــه داده ان ــزد ارائ ــتان ی المت در اس

رویکرد تلفیقی تاپسیس فـازي و مـدل سـاختاري تفسـیري     
انجام شـده اسـت. یافتـه هـاي ایـن پـژوهش نشـان داد کـه         
ــودن       ــرتبط ب ــتان و م ــادر بیمارس ــودن ک ــه روز ب ــل ب عوام
ــا وظــایف آن هــا، در مــدل توســعه ي   تخصــص پزشــکان ب

وامـل مـی باشـند و بایـد     گردشگري سالمت اساسی ترین ع
هـاي خـارجی   ه اول بر آن ها تأکیـد شـود. پـژوهش   در وهل

هـاي اخیـر   متنوعی در حوزه گردشـگري پزشـکی در سـال   
انجام شده است. برخی از ایـن پـژوهش هـا بـه ارائـه مـدل       
مفهومی در حوزه گردشگري سالمت می پـردازد و عوامـل   

هش پـژو ]. 6،9،10[ موثر بر این حوزه را بررسـی مـی کنـد   
هایی نیز به صورت مطالعات موردي در کشورهایی کـه در  
یک حوزه خاص پزشکی قطب گردشـگري هسـتند انجـام    
شده اسـت کـه عوامـل مـوثر بـر جـذب گردشـگر در ایـن         

. نتــایج ایــن   ]3، 11- 14[ کشــورها را بررســی مــی کنــد   
پژوهش ها نشان می دهد که براي رقابت پـذیري در حـوزه   

ي پتانسیل هاي خـاص هـر   گردشگري پزشکی بایستی بررو
کشور در این حوزه تمرکز کرد. پژوهش هاي انجـام شـده   
که به آنها اشاره شد بیشتر متمرکز بر گردشـگري پزشـکی   
در کشورهاي توسعه یافته است. پـژوهش هـاي انـدکی  در    
حوزه گردشگري سـالمت  در کشـورهاي در حـال توسـعه     

اضـر  اي مانند ایران انجام نشده است لذا هـدف پـژوهش ح  
بررسی  عوامل موثر بر جذب گردشگري پزشکی در ایران 
است. با توجه به پیشینه تجربی که بـه آن اشـاره شـد، مـدل     

همـانطور کـه از    آلتن و همکاران مبنا پژوهش حاضر است.
مدل مشخص است در این پژوهش تأثیر  چهار عامل شامل 
تسهیل کننده کالن، تحقیقـات و اطالعـات، محـرك هـاي     

تجربیات شخصی بر انتخاب کشور مقصـد بررسـی   تقاضا و 
ــر     ــه صــورت زی ــژوهش ب ــاي پ ــذا فرضــیه ه شــده اســت. ل

  است(شکل یک):
عوامـل تسـهیل کننـده کـالن بـر انتخـاب کشـور        - 1فرضیه 

  مقصد تاثیر مثبت و معناداري دارد.
جستجو اطالعات بر انتخاب کشـور مقصـد تـاثیر    - 2فرضیه 

  مثبت و معناداري دارد.
اي تقاضا بر انتخاب کشور مقصد تـاثیر  محرك ه- 3فرضیه 

  مثبت و معناداري دارد.
تجربیات شخصی بر انتخاب کشـور مقصـد تـاثیر    - 4فرضیه 

  مثبت و معناداري دارد.
لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامـل مـوثر در جـذب    
ــه    ــگران مراجع ــر گردش ــاس نظ ــکی براس ــگري پزش گردش

  کننده به ایران است.
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 روش کار 

  ي    ارزیابی و تصمیم گیري                                        جستجوي اطالعات                                   قبل از تصمیم گیر              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )]3[: اجزاء تصمیم گیري مشتریان گردشگري پزشکی( آلتن و همکاران1شکل 

  
  

  

همبسـتگی و از نظـر    - این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی
باشد. به منظور ارزیابی روابط میـان متغیرهـاي   هدف، کاربردي می

پرسشنامه گردآوري شـده انـد. پرسشـنامه    مدل مفهومی، داده ها با 
این پژوهش براساس مطالعه ادبیات پژوهش و شاخص هـاي مـدل   

بـراي بررسـی روایـی شـاخص هـا از       .پژوهش طراحی شده است
ــایی      ــابی پای ــراي ارزی ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــان اس ــدگاه خبرگ دی

هاي پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونبـاخ و شـاخص پایـایی    گزاره
بـراي   ].15[باشـد  6/0شده است. که باید بـاالتر از   استفاده ترکیبی

ــانگر   ــز دو معیــار روایــی همگــرا  (بی ارزیــابی روایــی پرسشــنامه نی
دهد کـه تمـامی   باشد، نشان میمیانگین واریانس استخراج شده می

 5/0ســـازه داراي مقـــدار بـــاالتر از حـــداقل قابـــل قبـــول یعنـــی 
اسـت. براسـاس   ) و روایی واگـرا بکـار گرفتـه شـده     ]15[باشندمی

در بررسـی روایـی واگـراي سـازه هـا،      ] 15[نظریه فورنل و الرکـر 

جذر میانگین واریانس استخراج شده بـراي هـر سـازه بـا ضـرایب      
 شود.همبستگی بین سازه ها مقایسه می

 16 (SPSS)افـزاراس پـی اس اس  ها، از نـرم در بخش تحلیل داده
اسمارت پی ال اس ها و از نرم افزار براي تحلیل هاي توصیفی داده

براي بررسـی روابـط   ] 15[ ( روش مدل سازي معادالت ساختاري)
  متغیرهاي مطروحه در مدل پژوهش استفاده شده است.  

هـاي ایـن پـژوهش    آوري دادهپرسشنامه مورد استفاده بـراي جمـع  
شامل دو بخش است. گزاره هاي پرسشنامه از نوع مقیاس لیکـرت  

امال مخـالف) مـی باشـد. در جمـع     پنج گزینه اي(کامال موافق تا ک
آوري داده ها از طریق پرسشنامه به پاسخ دهنده ایـن اطمینـان داده   
شد که داده هـا محرمانـه بـاقی مـی مانـد و نیـازي بـه ذکـر نـام در          
پرسشنامه نیست. بخش اول مربوط به داده هاي جمعیت شناختی و 
بخش دوم در رابطه با متغیرهـاي اصـلی تحقیـق مـی باشـد(جدول      

ــ ــون از  ی ــاي مکن ــه ي متغیره ــاخ کلی ــاي کرونب ک). ضــرایب آلف
، بنابراین پرسش نامه ي پژوهش پایـایی  ]16[باالتر است 7/0آستانه

  الزم را دارد.

 
 
 

(ذي نفعان)نقش سهامداران  
 خانواده و دوستان
 شرکت هاي بیمه

 مشخصات کشور مقصد
 مهارت پزشک

 شهرت بیمارستان
 مجوز رسمی

 واسطه هاي سفر
 
 

النعوامل تسهیل کننده ک  

 محرك هاي تقاضا:
 هزینه؟

 زمان انتظار؟
 مسائل شخصی

 
تجارب سفر و ارزیابی 

 پایگاه سفر

 فاکنورهاي شخصی
 گشودگی تجربه

 تجارب سفر
 زبان

 فرهنگ و ...،
 درآمد/ جمعیت شناختی،
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جامعـه آمــاري تحقیــق، کلیــه گردشــگرانی اســت کــه بــه منظــور  
وارد شهر شـیراز شـده انـد.     94جراحی در طی شش ماه اخیر سال 

عـین نیسـت، ابتـدا یـک مطالعـه      با توجه بـه اینکـه حجـم جامعـه م    
نفـر از گردشـگران پزشـکی     20مقدماتی با توزیـع پرسشـنامه بـین    

 95انجام شد و با برآورد واریـانس نمونـه اولیـه در سـطح اطمینـان      
 87نفـر) کـه از ایـن تعـداد      96درصد، حجم نمونه محاسبه گردید(

نفر به پرسشنامه هـا پاسـخ دادنـد. پرسشـنامه در میـان گردشـگران       
کی توزیع گردید که به بیمارستان  هـاي نمـازي، فرهمنـدفر و    پزش

کوثر شهر شیراز مراجعه کرده اند. اکثر گردشگران از کشـورهاي  
هـا بـه زبـان فارسـی     حوزه خلیج فارس آمده بودند که خیلی از آن

آشنا بودند. البته پرسشنامه به زبان انگلیسی و عربی نیز ترجمـه شـد   
  گرفت.   و در اختیار گردشگران قرار

بررسی ها نشـان مـی دهـد کـه مقـدار ضـریب آلفـاي کرونبـاخ و         
می  7/0پایایی ترکیبی همه سازه ها بیشتر از حداقل قابل قبول یعنی

باشد؛ لذا سازه هاي این مطالعه به گونـه اي مطلـوب داراي پایـایی    
  می باشند.

بررسی معیار روایی همگراکه بیانگر میـانگین واریـانس اسـتخراج    
دهد که تمامی سازه داراي مقـدار بـاالتر از   اشد، نشان میبشده می

بنـابراین لـذا سـازه هـاي     ]. 15[باشندمی 5/0حداقل قابل قبول یعنی
  باشند.این مطالعه به گونه اي مطلوب داراي روایی همگرا می

دهـد  بررسی همبستگی هریک از سازه ها با سایر سازه ها نشان مـی 
استخراج شـده، بـراي تمـامی سـازه هـا      که جذر میانگین واریانس 

باالتر از همبستگی بین سازه مربوطه با سایر سازه ها مـی باشـد. لـذا    
ــب       ــار مناس ــرا داراي اعتب ــی واگ ــر روای ــا از نظ ــازه ه ــامی س تم

  باشند(روایی واگرا).می

  بارهاي عاملیش و : ابعاد و شاخص هاي مدل پژوه1جدول 
  ابعاد  شاخص ها  بارهاي عاملی

 پاسخگویی و مسئولیت پذیري مراکز درمانی  83/0

 محرك تقاضا
 امکانات و تجهیزات تخصصی پیشرفته در بیمارستان ها و مراکز درمانی  82/0

 امکانات و تسهیالت موجود در هتل ها و مهانسراها و مراکز درمانی  64/0

 هزینه هاي درمان در ایرانبه صرفه بودن   64/0

 اطالع رسانی به موقع دستاوردهاي پزشکی  86/0

  جستجوي اطالعات
 تبدیل شدن ایران به عنوان یک برند در حوزه گردشگري سالمت  83/0

 شهرت مهارت پزشکان و مراکز درمانی ایران  77/0

 اخذ تاییدیه هاي کیفیت توسط بیمارستان و مراکز درمانی  82/0

 تبلیغ دهان به دهان خدمات پزشکی ایران توسط گردشگران  93/0

 ها بیمارستان و درمانی مراکز با گردشگري هاي زیرساخت بین هماهنگی  89/0

عوامل تسهیل کننده 
 کالن

 وضعیت حمل و نقل در ایران جهت جابجایی گردشگران پزشکی در ایران  85/0

 کارت هاي اعتباري رایج دنیاوضعیت سیستم بانکی مانند استفاده از   73/0

 گردشگري پزشکی ابزاري براي توسعه روابط بین المللی با دیگر کشورها  87/0

 اجراي قوانین موضوعه در حوزه گردشگري سالمت  74/0

 قرابت فرهنگی گردشگران پزشکی با ایرانی  74/0

 عوامل فردي

 آشنایی گردشگران پزشکی با زبان فارسی  63/0

 بستگان و یا دوستان گردشگران پزشکی در ایران حضور  78/0

  شیوه برخورد با گردشگران پزشکی در کشور  73/0
 تجارب سفر گردشگران پزشکی به ایران  74/0
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مشخصات جمعیـت شـناختی پاسـخ دهنـدگان بـدین شـرح       
 درصــد مــرد 26درصــد زن و  74اســت، از لحــاظ جنســیت

 19 درصـد لیسـانس،   58بودند؛ از لحـاظ میـزان تحصـیالت   
درصد دیپلم و نه درصد زیر دیپلم  14 درصد فوق لیسانس،

درصد  45 درصد تابعیت ایرانی، 55 بودند، از لحاظ تابعیت
درصـد حـوزه    57تابعیت غیر ایرانی و  از منظر کشور مبدا 

درصد آسیاي شرق و نه درصد اروپا و دو  32خلیج فارس ،
  صد امریکا  بودند.در

ها از مدل معادالت سـاختاري،  در این مرحله از تحلیل داده
استفاده شده است. مـدل یـابی معـادالت سـاختاري، مـدلی      
آماري براي بررسی روابط بین متغیرهاي مکنـون (مشـاهده   
نشــده) و متغیرهــاي آشکار(مشــاهده شــده) اســت. در ایــن  

ده اسـت. در  پی ال اس به کار گرفتـه شـ   پژوهش نرم افزار
ابتدا مدل اولیه با تمام جزئیات رسم گردید. سپس ضرایب 

بارهاي عاملی تمامی اجزا بررسی شده تا در سنجش برازش 
مدل هاي انـدازه گیـري مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. طبـق        
بررسی ها، ضرایب بارهاي عاملی تمامی سواالت و روابـط  

مساله حاکی  بودکه این 4/0باالتر از حداقل قابل قبول یعنی
  از مناسب بودن معیارها است.

در مرحله دوم، به برازش مدل ساختاري پژوهش و بررسـی  
متغیرهاي مکنون(سـازه هـا) همـراه بـا روابـط میـان آن هـا        

شود. بدین منظور از اولین و اساسی ترین معیار، پرداخته می
اسـتفاده شــده   T-valuesیــا همـان مقــدار   Zیعنـی ضـریب  

ــه  ــه ک ــت. همانگون ــاهده   اس ــدول دو مش ــکل دو و ج در ش
مربـوط بـه چهـار رابطـه از چهـار رابطـه       Tشود، ضـریب می

باشد؛ که این مساله بیانگر می 96/1موجود در مدل، بیشتر از
ها بوده است و در نتیجـه  صحت و معناداري رابطه بین سازه

درصد   95از تایید هر چهار فرضیه پژوهش در سطح اطمینان
 نشان دارد.

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  

  : مدل تحلیل مسیر2شکل
  

در گام بعدي، جهـت مشـخص کـردن میـزان تـاثیر متغیرهـاي       
برون زا بر متغیرهاي درون زا، ضرایب استاندار شده بار عـاملی  

ــیه   ــک از فرض ــر ی ــیرهاي ه ــه مس ــوط ب ــی  مرب ــورد بررس ــا م ه
قرارگرفت. این ضرایب بیانگر این است که تغییرات متغیرهاي 

شده  وابسته تا چه میزان(درصد) توسط متغیرهاي مستقل مطرح
و جدول شود. این میزان تاثیر نیز در شکل دو در مدل تبیین می

  باشد.قابل مشاهده می دو
  

 یافته ها

انتخاب کشور 
 مقصد

عوامل و تجربیات 
 شخصی

 محرك هاي تقاضا

 جستجوي اطالعات

ده عوامل تسهیل کنن
١٢٣/٠ کالن  

٦٢٥/٠  

٣١٠/٠  

٠٤٥/٠  
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  : نتایج بررسی مسیرهاي مدل با روش معادالت ساختاري2جدول
  آزمون  T-valueمقدار  ضرایب تاثیر  مسیر  فرضیه

  تایید فرضیه  113/2  123/0  انتخاب کشور مقصد - عوامل تسهیل کننده کالن  1
  تایید فرضیه  325/5  625/0  انتخاب کشور مقصد-جستجوي اطالعات  2
  تایید فرضیه  979/1  310/0  انتخاب کشور مقصد -محرك هاي تقاضا  3
  رد فرضیه  33/0  045/0  انتخاب کشور مقصد - تجربیات شخصی  4

  
  
  

نتایج پژوهش نشان می دهد که تنها فرضیه چهارم مـورد تاییـد   
قرار نگرفته  است به این معنا که  کـه تجربیـات شخصـی فـرد     
گردشگر  اثر مثبت و معناداري در انتخاب مقصد گردشـگري  

پزشکی ندارد. سایر فرضیه هاي این پژوهش مورد تایید اسـت   
عوامـل  بدین معنا که در انتخاب مقصد گردشـگري پزشـکی،   

تسهیل کننده کالن، جستجوي اطالعات و محرك هاي تقاضا 
مهم هستند. تحلیل داده ها نشان مـی دهـد کـه عوامـل تسـهیل      

درصـد از تصـمیم گیـري گردشـگران بـراي       12کننده کـالن  
انتخاب ایران به عنوان کشور مقصد را توجیه می کند که عدد 

جوي باالیی نیست. اما ضرایب مسیر نشان مـی دهـد کـه جسـت    
درصـد از   31و  62اطالعات و محرك هاي تقاضـا بـه ترتیـب    

  تصمیم گیري گردشگران را تحت تاثیر قرار می دهد. 
لذا نتایج تحقیق نشان می دهـد کـه اطالعـات نقـش مهمـی در      
جذب گردشگر پزشکی دارد. بیمارستان ها و مراکـز درمـانی،   

هی  شرکت هاي بیمه اي و  تورها و واسطه ها و مراکز اسکان د
نقش مهمی در اطالع رسانی دارنـد. بـدین معنـا کـه بایـد بـین       
نهادهاي مختلف در گردشگري پزشـکی ارتباطـات شـبکه اي    
برقرار باشد و نحوه اطالع رسانی و بازاریابی براساس همکاري 
این نهادها به صورت منسجم صورت گیرد. این یافته ها با سایر 

الع رسـانی در  تحقیقاتی که به وجود یک سیسـتم منسـجم اطـ   
این حوزه اشاره می کند همگام است بـه عنـوان نمونـه عرفـان     

بیان می کنـد کـه وجـود سیسـتم اطالعـاتی منسـجم و        ]17[نیا
سیستم هایی براي معرفی پزشکان برجسته بیمارستان در جذب 
گردشگران پزشکی موثر اسـت.  لـذا اطـالع رسـانی بـه موقـع       

ــ     ــگران باع ــه گردش ــران ب ــکی در ای ــدمات پزش ــذب خ ث ج

نیز  ]18[گردشگر می گردد. نتایج مطالعات مارتین و همکاران
نشـان داد کـه در توسـعه گردشــگري نقـش تبلیغـات و اطــالع      
رسانی اهمیت فراوانی دارد و کشورها جهت موفقیت در زمینه 
گردشگري باید سیستم منظم و فعالیت هـاي بازاریـابی جهـت    

ا بایـد بـا   اطالع رسانی خـود را گسـترش دهنـد. گردشـگران ر    
شیوه هاي مختلف  بازاریابی جذب کرد. عالوه بر آن کشورها 

درصـد از درآمدشـان را بـراي بازاریـابی      سـه تـا پـنج   باید بین 
] 12[ویلــداریچ و بــارون فوســت]. 6[گردشــگران هزینــه کننــد

مطالعه اي را در آرژانتین انجام دادند نتایج پژوهش آنهـا نشـان   
کشور را قطبی براي جراحی هاي  داد که بازاریابی اینترنتی این

زیبایی قرار داده است. اما برخی از کشورها برخالف یافتـه هـا   
ــابی غیررســمی و    ــا داشــتن یــک شــبکه بازاری ایــن پــژوهش ب
غیرمنسجم از طریق بازاریابی دهان به دهان به جذب گردشگر 

بیـان مـی کننـد     ]،11[می پردازند به عنوان مثال یوه و دیگـران 
جــذب گردشــگران پزشـکی در مــالزي مــی  آنچـه کــه باعـث   

گردد، خانواده، دوستان، بستگان گردشگر و پزشکی است که 
ها نـزد او مـی رونـد. لـذا نحـوه اطـالع رسـانی و بازاریـابی         آن

خــدمات گردشــگري پزشــکی اهمیــت زیــادي در جــذب      
گردشــگران دارد و وجــود یــک شــبکه ســازمان یافتــه اطــالع  

  برخوردار است. رسانی از اهمیت زیادي دو چندانی 
همچنین نتایج نشان می دهـد کـه محـرك هـاي تقاضـا ماننـد       
هزینه، زمان و عوامل مربوط به امور شخصی فرد نقـش مهمـی   
در جذب گردشگر دارد. لذا پاسـخگویی و مسـئولیت پـذیري    
مراکز درمانی و امکانات و تجهیزات تخصصی و پیشرفته و بـه  

جـذب گردشـگري   صرفه بودن هزینه ها باعث می شـود بـازار   
پزشکی به ایران گسترده تر گردد. این نتایج همسو با تحقیقات 

است که  بیان می کننـد هزینـه    ]20[و فرهادي ]19[فانی خیوي

 بحث و نتیجه گیري



 

 

همکارانو طیبه نیک رفتار   
مت

سال
ت 

یری
مد

 6
13

9
( 20؛

67(
  

71 

ــر انتخــاب کشــور مقصــد اســت   یکــی از عوامــل تاثیرگــذار ب
،  نیز دریافتند که عامل کلیدي ]14[همچنین  ویتینو و همکاران

رقابـت قیمتـی اسـتراحتگاه    مهم بر بازار گردشـگري سـالمت،   
هاي ارزان قیمـت در روسـیه اسـت. همچنـین از نظـر آلتـین و       

شهرت عمـومی موسسـات ارائـه کننـده خـدمات       ]3[همکاران
پزشکی مانند نظافت، ایمنی، کیفیت خدمات، امکانات رفاهی، 
رفتار شایسته و مناسب پرستاران و کارکنان باعث ایجاد اعتماد 

ــاب آن ــگران و انتخـ ــد   در گردشـ ــوان مقصـ ــه عنـ ــور بـ کشـ
گردشگري می شود. اما برخالف نتایج پژوهش حاضر برخـی  
از صاحب نظران تنهاعوامل کالن تري نظیر توسعه زیرسـاخت  
 هـا را بـراي توســعه گردشـگري پزشـکی ضــروري مـی داننــد     

و همکاران کیفیت زیرساخت هـاي   ]21[، دلگشایی]2،19،20[
یک کشور (نظیر راه ها) را به عنوان یکـی ازمهمتـرین عوامـل    

  موثر در توسعه گردشگري پزشکی درنظرمی گیرند.
نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد کـه عوامـل تسـهیل کننـده     
کالن نیز در جذب گردشگر اهمیت دارد. این نتیجـه بـا نتـایج    

کـه بـه محـیط کـالن در حـوزه      سایر تحقیقـاتی مطابقـت دارد   
گردشگري پزشکی تاکید می ورزد.   براساس  نظـر فـرجین و   

شرایط اقتصادي، سیاسـی، حقـوقی، فرهنگـی، فـن     ] 9[اسمیت
آوري کشور مقصد نقش مهمـی را در فراینـد تصـمیم گیـري     
گردشگران براي هر گونه فعالیت توریستی بازي می کنـد، امـا   

ت تـر  در زمینـه گردشـگري    این شرایط نقشی مهم تر و بااهمی
در تحقیق خود نشان دادنـد  ] 22[دباتا و همکاران پزشکی دارد.

که پوشش بیمه درمانی، مطالعـه و تحقیـق در زمینـه پزشـکی و     
ــات    ــهیالت و امکان ــالمت، تس ــگري س ــازار گردش ــی، ب داروی
زیربنایی در بخـش سـالمت، همکـاري بـین المللـی در بخـش       

قـانون اهـداي عضـو، تعهـد     بهداشت و درمان، رقابت جهـانی،  
مــدیریت ارشــد، سیاســت ملــی در بخــش بهداشــت و درمــان، 
کارکنان شایسته در بخش بهداشت و درمان و سیستم اطالعاتی 
کارا در توسعه گردشگري سالمت نقشی مهم و سازنده دارنـد.  
از نظر آنان سیاست ملی در بخش بهداشت و درمان در توسـعه  

بیان می کند  ]23[است. کارابلو گردشگري از بقیه عوامل موثرتر
که گردشگران پزشکی امریکایی براي انتخاب کشـور مقصـد   
عواملی مانند تعداد مراجعه بیماران فرامرزي به آن کشور، برنامه 

هاي اعتباربخشی و وجود سازمانهاي بین المللی استاندارد را در 
نظر می گیرند.  لذا به نظر مـی رسـد گردشـگر بـراي انتخـاب      

مقصد به تسهیالت و زیرساخت ها نیز توجـه دارد. اگـر   کشور 
تسهیالت الزم فراهم گردد قاعـدتا در بـازار رقابـت امـروز بـه      
  عنوان یک مزیت رقابتی براي کشور مقصد به حساب می آید. 
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می گـردد کـه از روش هـاي    

ستفاده بازاریابی و تبلیغات نوین براي جذب گردشگرپزشکی ا
شود تا امکانات و مهارت هـاي پزشـکی ایـران در بـازار مـورد      
نظر به درستی معرفی شود. گردشگران باید بتوانند بـه صـورت   
آن الیـن وقـت هــاي درمـانی خــود را رزرو نماینـد. تورهــایی     
رسمی براي جذب گردشگر پزشکی راه اندازي گردد.  سایت 

ی که بـه معرفـی   هاي اطالع رسانی به زبان هاي عربی و انگلیس
مراکز درمانی و نوع خدمت آن می پردازد، راه انـدازي شـود.   
پیشنهاد می گردد قوانین دسـت و پـاگیر حـذف گـردد کـه از      
فعالیت کارآفرینان به صورت رسمی در این حـوزه جلـوگیري   

  . ا و دالل ها را فعال تر می نمایدمی کند و واسطه ه
اص انجـام  این پـژوهش در یـک محـدود زمـانی و مکـانی خـ      

گرفته است که جز محدودیت هاي آن به حساب می آید. لـذا  
پیشنهاد می گردد پژوهش هاي آتی عوامل دیگـري را کـه بـر    
جذب گردشـگري پزشـکی تـاثیر دارد را در سـایر شـهرهایی      
مطالعه کند که قطب گردشـگري پزشـکی هسـتند و نتـایج آن     

ان مقایسه گردد. همچنـین بـا توجـه بـه اینکـه اکثـر گردشـگر       
پزشکی مراجعه کننده بـه شـهر شـیراز، مربـوط بـه کشـورهاي       
حوزه خلیج فارس هستند، پیشنهاد می گردد پژوهش هاي آتی 
گردشــگران پزشــکی ســایر کشــورهاي همســایه نظیــر حاشــیه  
دریاي خزر تکرار گردد، که ایران را به عنوان مقصد انتخـاب  

  می کنند،  تا نتایج دقیق تري حاصل شود. 
  
  

در اینجا الزم می دانم از کلیه افرادي که در این پژوهش مـا را  
یشــان آرزوي توفیــق و ي ابــراو م یتشــکر کنــ یــاري رســاندند

  نماییم.سالمتی 
  

 

دردانیتشکر و ق  
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Identify Factors Affecting Medical Tourism Attraction 
in Iran 

 
  

 
 Nikraftar T1/ Hosseini E2/ Moghaddam A3 

Abstract 
 

Introduction: Medical tourism as one of the dimensions of sustainable development to help the 
country's economy dynamics. Little research has been conducted in the field of medical tourism. 
Based on this fact there is a lot of potential in the field medical tourist attraction in Iran, this study 
examines the factors in deciding the tourists to choose Iran as a country of destination. 
Methods: This is a descriptive study of correlation kind. The statistical community, includes all 
visitors that came into the city of Shiraz for surgery and treatment. First, a preliminary study has 
been done through the distribution of a questionnaire among the 20 international medical tourists 
and variance estimated with the prototype at the level of 95% confidence. The sample size was 
calculated (96 cases). 87 people responded to the questionnaire.   The questionnaire was designed 
based on the existing literature reviewed research. To assess the validity of the questionnaire 
comments of experts was used. Cronbach's alpha coefficient is 81.0 which shows the necessary 
reliability of the questionnaire. 
Results: The results of the research show that the path coefficient of information search (0/62) is 
a very important effect on the choice of Iran as a country of destination in the health tourist.  
Macro factors and stimulating demand with the path coefficients respectively (0/31 and 0/12) are 
in the next ranking. The results show that the advertising and media have critical impact on the 
Iranian elections as a destination country in health. Macro factors and stimulating demand are next 
in rank. 
Conclusion: Due to the importance of medical tourism and income creation of this industry, one 
of the ways to attract tourists and influence on decision making of them is advertising and 
information. We can increase the demand for health tourism with using varied advertising tools. 
Keywords: Medical tourism, Medical treatment, Iran 
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