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Abstract 

Introduction: Today, health tourism is one of the growing sectors of the tourism industry in the world. 

Health tourism as a source of income and job creation can be an approach to national economic 

development. Therefore, the aim of this study was to identify the factors related to creating a 

competitive advantage in the tourism business in the field of health. 

Methods: This descriptive analytical study was conducted cross-sectionally in 2019. The Target 

population of this study includes activists and business owners of Mazandaran tourism industry. A 

questionnaire was used to collect data. Experts were used to measure the validity of the questionnaire. 

Two hundred copies were distributed, out of which 165 questionnaires were completed and returned. 

The reliability of the data collection tool was confirmed by Cronbach's alpha and composite reliability. 

Data analysis used structural equation method and Smart PLS software . 

Results: The results showed that the socio-cultural situation with a path coefficient of 0.96 had a 

significant effect on creating a competitive advantage in health tourism in Mazandaran province. 

Having welfare ،  access to accommodation, recreational facilities, and skilled manpower with a route 

coefficient of 0.95 and 0.85 were in the next ranks, respectively. 

Conclusion: While identifying the exact list of socio-cultural and historical capabilities of the province 

and introducing the welfare complexes and service-treatment centers, the trustees of the organizations 

should provide the necessary preparations for attracting health tourists. Furthermore, ways to identify 

facilities for tourists should be facilitated. Also, by training and employing skilled labor, the health 

tourism business will be strengthened. 
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صگعتا گردشگرر  د  اناا االگار گردشگرر  الگتما     ها خش  نیامروزه گردشگرر  الگتما از  و  ر  شگ  رمقدمه: 

 اشگگ ر ا،اه ه پ وهوهش    ی را   والگگتر اصادگگاد  م   یافای ه   وان ید آم  و اشگگالام م  جادیاز معا ع ا  یکیععواا   ر

 د  حوزه التما االار   وکا  گردشررد  کسب  ی صا ا  ایعوامل مر بط  ر خ ق مز  ییحاضر شعاالا

وهوهش     انجام شگگ ر اامتر آما   1398د  الگگام    یصگگو م معطت ود و  ر  ی ی ح   یفیمطااتر حاضگگر  وصگگ  روش ها:

   ت اد  هاداده   آو امع   االگااا مازن  اا  ودر  را   صگعتا گردشگرر   وکا هاحاضگر شگامل فتا ا و صگاحباا کسگب

نامر ازنظر  ورالگش  ییالگعجش  وا    رانامر  رگشگا داده شگ ر  ورالگش  165 ت اد    نیکر از ا   یگرد  ع وزی  نامرورالگش  200

  لیگ ح    شگگگ ر  را   یگمرکب  ائ  ییایگکرونبگا  و وا   آافگا  قیها از طر  داده   ا زا  گردآو   ییایگر وا یگخبرگاا االگگگافگاده گرد

 ام اس االافاده ش ر  یافزا  االما م وو نرم    ها از  وش متاد م الاخاا داده

د     ی صا ا  ای ر خ ق مز  یمنم   ا یاثر  سگگ  0/ 96  ریمسگگ  بی ا ضگگر  یفرهعر  -یاااماع  اینشگگاا داد وضگگت جیناا  ها:یافته

ماخدگ  و ماهر  ا    یانسگان   روی ر امکانام و ن  ی ت  دالگارالگ  نیالگتما د  االگااا مازن  اا دا در هم ع   گردشگرر

 صرا  دا ن ر    ت    هاد    بر  0/ 85و    0/ 95  ریمس  بیضر

االگااا    یخیو  ا  یفرهعر  -  یاااماع  هاایصا    قیضگمن مشگخ  نمودا فنرالگا دص   هاالگازماا  اایماواگیری:  نتیجه

ر د  ادامر  ع یمع مام  زم د  ا،ب گردشگرر الگتما  ا فراهن نما  هید مان  -یو مراکز خ ما   ی فاه   هامجامع  یو مترف

ماخدگگ ه     روین   ریکا گو  ر  ای ا ر   نهیشگگودر هم ع  لی سگگن  زیگردشگگرراا ن   امکانام  را ییشگگعاالگگا   ها اه   ی ا

 خواه  ش ر  ایالتما  عو   وکا  گردشررکسب

 وکا ه االااا مازن  اار التماه کسب   گردشرر  هی  صا ا  ایمز های کلیدی: واژه 
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در دنیای رقابتی هر سازمانی به دنبال انجام خدماتی مؤثرتر از  

قابلیت  است، چراکه  به  های جدید شرکترقبای خود  را  ها 

بازار وادار میتر بودن و هم چابک سازد.  راستایی رقابت در 

قابلیت بااین  با منابع، دانش  حال،  باید  ابزارهای  های جدید  و 

باشد.   سازگار  قابلیت ]1[شرکت  توسعه  منبع  درواقع،  ها 

ها  ها است، دانش و قابلیت ای برای مزیت رقابتی شرکتبالقوه 

شرکت می به  رقابتی  مزیت  از  رقابت]2[دهند.  ها  پذیری 

وکار است. در حوزه گردشگری ترین مسائل در کسبمهم

تواند با حفظ و افزایش سهم بازار،  نیز افزایش توان رقابتی می

ش رشد رفاه ملی شود. این صنعت اکنون یکی  منجر به افزای

بزرگ فعالیتاز  گردشگری  ترین  است.  دنیا  خدماتی  های 

ملی به  در سطح  اشتغال  ایجاد  و  درآمد  منابع  از  یکی  عنوان 

تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی ملی باشد. در بسیاری  می

از کشورها گردشگری نیروی اصلی پیشبرد و رشد اقتصادی  

اجتماعی    - قدری در توسعه اقتصادی  شود و به محسوب می

را صادرات   آن  اقتصاددانان  که  است  یافته  اهمیت  کشورها 

نهاده  نام  کشورها  این  ]3[اند.  نامرئی  از  بسیاری  در  صنعت 

از صنایع مهم رشد بخش خصوصی و توسعه  به  عنوان یکی 

به  است،  برخوردار  توجه  از  زیربنایی  که  نحوی ساختارهای 

هر از  سرمایه  بیش  حرکت  موجب  اقتصادی،  و  فعالیت  ها 

در حال حاضر گردشگری سالمت   ]4[شده است.    انتقال پول 

بخش  رشدترین  به  رو  جهان  از  در  گردشگری  صنعت  های 

وکار حاصل از های کسب است. بسیاری از کشورها، فرصت 

به  را،  پزشکی  صنعت  سفرهای  با  که  زمانی  از  خصوص 

 ]5[اند. رسمیت شناخته شده، است به گردشگری ترکیب

مهم کشور، »از  هر  گردشگری  صنعت  در  رویدادها  ترین 

میزان تقاضا برای یک محصول یا مقصد گردشگری است.  

تمامی صنایع به چنین کاهش ریسکی عالقه مند هستند.  البته،  

وجود، این نیاز ممکن است که به دلیل ماهیت و ویژگی  بااین 

های صنعت و فعالیت های گردشگری )غیرقابل ذخیره بودن،  

فناپذیر بودن و ...( برای صنعت گردشگری نسبت به صنایع  

حادتر  و  مبرم  خدمات،  و  محصوالت  دیگر  کننده  عرضه 

با   صنعت]6[.«باشد که  کشورهایی  برای  گردشگری 

های منابع ارزی  معضالتی چون نرخ بیکاری باال، محدودیت 

تک اقتصاد  باالیی  و  اهمیت  از  هستند،  مواجه  محصولی 

یک ]7[است.  برخوردار برابر  سه  سالمت  گردشگر  هر 

 ]3[شود. گردشگر معمولی موجب ارزآوری می

عنوان عوامل  را به   سازمان جهانی اقتصاد، رقابت گردشگری

هایی می داند که یک کشور را در جهت توسعه  مشیو خط 

می جذاب  گردشگری،  اعالم  ]8[نماید.  بخش  اساس  بر 

گردشگران   تعداد  اقتصادی،  توسعه  و  همکاری  سازمان 

شود. در این  میلیون نفر برآورد می  50بر  پزشکی در سال بالغ 

از مزیت قیمتی    واسطه برخورداریمیان، بازارهای نوظهور به 

 ]9[از موقعیت رقابتی مناسبی برخوردار هستند. 

سازمان جهانی گردشگری، گردشگری سالمت را استفاده از  

خدماتی که به بهبود یا افزایش سالمتی و افزایش روحیه فرد 

شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد است  منجر می

د. توریسم کنساعت به طول انجامد، تعریف می  24و بیش از  

گروه  و  افراد  شامل  از  سالمت  استفاده  برای  که  است  هایی 

های  وهوا باهدف پزشکی و درمانی، استفاده از آبتغییر آب

به   اقدام  آن  نظایر  و  معالجه  نقاهت،  دوران  گذران  معدنی، 

می به   ]3 [کنند.مسافرت  سالمت  گردشگری  عنوان  اگر 

برای   مزایای سالمتی  بر  شود، عالوه  گرفته  نظر  در  اولویت 

می و جامعه،  به افراد  و  تواند  ارز  بالقوه خارج شدن  صورت 

نماید.   جلوگیری  کشورها  دیگر  به  انسانی   ]10[نیروی 

می را  سالمت  تندرستی،  گردشگری  گردشگری  به  توان 

این صنعت با   ]4،3[م کرد.  درمانی، بازتوانی و پزشکی تقسی

جاذبه  طبیعی،  منابع  از  بازدید  مانند  متنوعی  های  اهداف 

تاریخی و باستانی، به دست آوردن سالمت جسمی و روحی 

های  ها و تمدن ها، یونانی گردد که به دوران سومریانجام می

 ]11[گردد. قبل از آن برمی

ت درمانی  در این میان، تنوع، کیفیت باال و قیمت پایین خدما

های مطلوب و  در کنار شرایط و موقعیت جغرافیایی با جاذبه 

قابلیت دسترسی به امکانات رفاهی، اقامتی و تفریحی، عوامل  

آیند.  مرتبط در جذب گردشگر سالمت در کشور به شمار می 

عالوه بر آن، سابقه درخشان و کهن پزشکی و وجود پزشکان  

 مقدمه 
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های باالیی  با پتانسیل  ماهر، همگی عواملی هستند که ایران را

 ]12[سازند. در توسعه این زمینه روبرو می

گردی ویژه در بخش طبیعت گیر گردشگری، به اهمیت چشم

جنبه  آشکار  از  همگان  بر  جهانی  سطح  در  مختلف  های 

به  است.  برنامه گردیده  با  بهینه ریزیعالوه،  در  های  که  ای 

های  هزینه   برخی از کشورها صورت گرفته است تا حد باالیی

یافته و همچنین زمینه بهبود و بازتوانی بیماران  درمان کاهش

 ]13[فراهم گردیده است. 

چشم  سند  با  ایران  مطابق  زمینه انداز،  کلیه  در  های  باید 

اول را   اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه، رتبه 

به   دستیابی  که  نماید  و    1/5کسب  گردشگر  کل    2درصد 

درآم کل  چشم  درصد  سند  اهداف  از  جهان  گردشگری  د 

های اخیر و  ایران در سال  ]7[شود.  اندازه در ایران تلقی می

های اقتصادی کشور، با توجه به شایستگی خود  تحت تحریم

در گردشگری پزشکی ازجمله خدمات پزشکی باکیفیت باال  

های خود  و هزینه پایین پیشرفت نموده است و باید از توانایی 

ن مباحث  و  در  کبد  و  کلیه  تهاجمی،  رادیولوژی  اباروری، 

تولید   در  ایران  کند.  استفاده  پزشکی  گردشگری  مزایای 

های بنیادی و ترمیم ضایعات نخاعی جز کشورهای برتر  سلول

 ]11[جهان است. 

برای  به  اطالعات  انتقال  و  ارتباط  ایجاد  ابزارهای  کارگیری 

.  ورود گردشگران سالمت در صنعت توریسم ضروری است

سازمان و  این صنعت کشورها  رقابتی شدن  به  توجه  به  با  ها 

مزیت از  استفاده  فن دنبال  و  رقابتی  جدید  آوری های  های 

خوبی زمینه را برای جذب مخاطبان هدف  هستند تا بتوانند به 

نمایند.   فراهم  ویژه   ]14[بیشتر  جایگاه  از  صنعت  ای  این 

اق مثبت  پیامدهای  به  توجه  با  و  است  تصادی،  برخوردار 

و زیست  -فرهنگی از صنایع  اجتماعی، سیاسی  بعد  محیطی، 

به  خودروسازی  و  دنیا  نفت  بزرگ  صنعت  سومین  عنوان 

 ]15[شود. شناخته می 

در ایران نقاط قوت زیادی ازجمله هزینه پایین و کیفیت باالی  

با   اما  است،  سالمت  مشتریان  جذب  برای  پزشکی  خدمات 

چالش  و  ضعف  ناهمنقاط  نظیر  سازمانهای  بین  های  اهنگی 

برنامه و  سالمت  گردشگری  همراه  متولی  نامناسب  ریزی 

هتل ]16[است.   بر  گذرا  مجتمعمروری  و  ها،  اقامتی  های 

شمالی   استان  در  صنعت  این  که  دارد  آن  از  نشان  سیاحتی 

چالش  از  این  کشور  ساختار  و  است  برخوردار  جدی  های 

ز یک بافت  خوبی شکل نگرفته و اصنعت در شمال کشور به 

سنتی برخوردار است و نیازمند به طراحی مدلی مطلوب است  

توریسم انتظار  مورد  ارزش  بتوان  خارجی تا  و  داخلی  های 

ساالنه   ورود  نماید.  استان   30فراهم  در  مسافر  های  میلیون 

امکانات   و  از شرایط  نداشتن گردشگران  و رضایت  شمالی 

نیازمند صنعت،  این  مختلف  ابعاد  در  شناسایی   توریسمی 

استان  شاخص است.  صنعت  این  رقابتی  مزیت  خلق  های 

گردشگران   برای جذب  زیادی  قوت  نقاط  دارای  مازندران 

چالش  با  اما  است،  نامناسب  سالمت  هماهنگی  نظیر  هایی 

برنامه سازمان و  پزشکی  گردشگری  مسئول  ریزی های 

نامناسب، نتوانسته سهم باالیی از گردشگران سالمت را جذب  

کسب  نماید؛ اهمیت  به  توجه  با  گردشگری  بنابراین،  وکار 

بر   مرتبط  عوامل  شناسایی  باهدف  حاضر،  پژوهش  سالمت 

وکار گردشگری حوزه سالمت خلق مزیت رقابتی در کسب

 در استان مازندران انجام شد.

 

و ازنظر  تحلیلی    -توصیفیپژوهش حاضر ازنظر ماهیت روش  

انجام شد.    1398صورت مقطعی در سال  به هدف، کاربردی و  

به  اطالعات  از  کتابخانه بخشی  با  صورت  دیگر  بخشی  و  ای 

نامه گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش  استفاده از پرسش

میراث  سازمان  مدیران  و  کارشناسان  بود.  گروه  سه  شامل 

استان   در حوزه گردشگری سالمت  و گردشگری  فرهنگی 

تعداد آن از سازمان  ها  مازندران که مطابق فهرست دریافتی 

وکار در  نفر بود. گروه دوم شامل صاحبان کسب  120برابر با 

استان است که   حوزه گردشگری و گردشگری سالمت در 

بررسی به مطابق  گردشگری  عملهای  فعاالن  تعداد  آمده 

برابر   یا   109سالمت  نهایتاً گروه سوم متخصصین    نفر بود و 

با  خبرگان دانشگاهی که تعداد آن  برابر  نفر در سطح    40ها 

سازمان از  دریافتی  فهرست  مطابق  بود.  مازندران  های  استان 

با   برابر  جمعاً  آماری  جامعه  تعداد  بود.    269مربوطه  نفر 

 ها روش
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و  به  کوهن  استاندارد  جدول  از  نمونه  حجم  تعیین  منظور 

ه در  استفاده شد که حداقل حجم نمون،  کرجسی و مورگان

با   برابر  روش  دو  است.    159هر  حاضر،    دربوده  پژوهش 

نمونه  به  حداقل  کامل  دریافت  از  اطمینان  حصول  منظور 

گیری  نامه تهیه و به روش نمونه پرسش  200موردنیاز، تعداد  

ای  های چندمرحله ای توزیع شد. پس از پیگیریتصادفی طبقه 

یل شده،  نامه تکمپرسش 165های مکرر تلفنی تعداد و تماس

 جمع آوری و تحلیل شد.

سؤال    50سوال بود که شامل    58پرسش نامه مذکور داراید  

گزینه  پنج  طیف  با  شش  اصلی  و  باز  سؤال  دو  لیکرت،  ای 

به  بود.  شناختی  جمعیت  صوری،  سؤال  روایی  تعیین  منظور 

حوزه پرسش در  خبره  اساتید  از  نفر  هشت  اختیار  در  نامه 

های میراث  مت از دانشگاه گردشگری و مطلع به مسائل سال

فرهنگی و گردشگری نوشهر )چهار نفر(، دانشگاه مازندران  

)سه نفر(، دانشگاه آزاد اسالمی )یک نفر( قرار گرفت و تائید  

کسب شد.   در  رقابتی  مزیت  خلق  ابعاد  یک  وکار  جدول 

 دهد.گردشگری سالمت را نشان می 

اشاره  باهم  سازه  یک  سؤاالت  همبستگی  به  همگرا  روایی 

  PLSافزار  برای محاسبه روایی همگرا در خروجی نرمدارد.  

استخراج جدول   واریانس  روایی  شد.  انتخاب  شده  میانگین 

با سؤاالت  بین سؤاالت یک سازه  بر عدم همبستگی  واگرا 

واگرا چنانچه   برای سنجش روایی  دارد.  سازه دیگر داللت 

ادیر قطر اصلی، از همبستگی سایر متغیرهای پنهان انعکاسی مق

اندازه  بیشتر باشد، روایی همگرا مدل  گیری موجود در مدل 

ها  شود. آلفای کرونباخ بر اساس میزان پراکنش داده تائید می 

می  پایایی  تعیین  سنجش  اصلی  عامل  معیار  انحراف  و  شود 

درونی مدل  است. پایایی ترکیبی یک معیار ارزیابی برازش  

است و بر اساس میزان سازگاری سؤاالت مربوط به سنجش  

قابل عامل  استهر  داده   .محاسبه  تحلیل  ضریب  برای  از  ها 

استفاده  بتای  مسیر  همان  مسیر  ضرایب  از  منظور  شد. 

مسیر   ضرایب  است.  خطی  رگرسیون  در  استانداردشده 

ضرایب   شد.  بررسی  معناداری  و  عالمت  بزرگی،  ازلحاظ 

مث نشان مسیر  منفی  بت  دهنده روابط مستقیم و ضرایب مسیر 

درون نشان  پنهان  متغیرهای  بین  معکوس  روابط  و  دهنده  زا 

 ]17[زا است. برون

 

 

دهندگان ازلحاظ  شناختی پاسخبا توجه به مشخصات جمعیت  

  زان یدرصد مرد بودند؛ ازلحاظ م 53درصد زن و  47 تیجنس

ارشد،    یدرصد کارشناس  42  ،یدو درصد دکتر  الت یتحص

  پلم ید  ریو نه درصد ز  پلمینه درصد د  ،یدرصد کارشناس  37

وضع ازلحاظ  پاسخ   ت ی بودند.  نسابقه خدمت  نه    ز یدهندگان 

  ی درصد دارا  22سال،    10تا  سابقه خدمت پنج   یدرصد دارا 

سابقه خدمت    ی درصد دارا  50سال،  15تا    11سابقه خدمت  

از   شتری سابقه خدمت ب یدرصد دارا 19 ت یو در نها 20تا  16

بودند  20 نتسال  روا  جیا.  آلفا  ییمحاسبه  واگرا،    ی همگرا، 

پا و  برا  ییایکرونباخ  متغ  ی مرکب  در    ی رهایهمه  پژوهش 

 شده است.جدول دو ارائه 

باالی   همگر  5/0مقادیر  نشان   اروایی  دو  جدول  دهنده  در 

گیری انعکاسی است. های اندازه همسانی یا اعتبار دورنی مدل 

 یافته ها 

 وکار گردشگری سالمت ابعاد خلق مزیت رقابتی در کسب -1جدول 

 محققین  ابعاد 

 .]19[ ، وانگ و همکاران]12[، محمدی و همکاران ]18[هرندی و همکاران  وضعیت اجتماعی و فرهنگی 

 . ]20[ هان و همکاران   ،]3[مروتی و همکاران  مزیت رقابتی 

 ]23[مانا و همکاران  ،]22[، شاهینی فر و عزیزی]21[پلوئی و همکاران زیر ساخت های صنعت گردشگری 

 .]26 [، ریدرسات و همکاران]25[، امیری پریان و همکاران ]24[سخدری و همکاران  تفریحی دسترسی به امکانات رفاهی/ اقامتی و 

 . ]28[نیالشی و همکاران  ،]16[، دادگر و همکاران]27[ منوچهری و محمدی محیطی موقعیت زیست

 . ]30[و همکاران  شیباتا ، ]11[رفتار و همکاران ، نیک]29[خوارزمی و همکاران  پذیری قیمت رقابت

 . ]31[آلتینای و همکاران  ،]18[  ، هرندی و همکاران]6[فرزین و همکاران نیروی انسانی متخصص و ماهر )مهارت پزشکان( 
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بارهای   مجموع  نسبت  ترکیبی  سازگاری  شاخص  درواقع 

به  عاملی  بارهای  مجموع  به  پنهان  متغیرهای  عالوه  عاملی 

و   است  یک  صفرتا  بین  آن  مقادیر  است.  خطا  واریانس 

است.   کرونباخ  آلفای  برای  شاخص  جایگزینی  این  مقدار 

میزان   کرونباخ  آلفای  شاخص  است.  درصد  هفت  از  بیشتر 

زمان متغیرهای پنهان یا سازه را در زمان افزایش بارگیری هم 

کند. مقدار این شاخص از  گیری مییک متغیر آشکار اندازه 

مقادیر است.    894/0صفر تا یک است که در پژوهش حاضر  

نشان   7/0باالی   دو  جدول  سادر  درونی  دهنده  زگاری 

اندازه مدل است.های  انعکاسی  ارائه    گیری  ضمن  ادامه  در 

تی،   و  استاندارد  نمودار  قالب  در  اثرگذاری  مقادیر  نمودار 

ها در قالب ضرایب مسیر و بار عاملی در  نتایج آزمون فرضیه 

 شده است. ارائه  شکل یک

بار عاملی مقدار عددی است که میزان شدت رابطه میان یک  

ان و متغیر آشکار مربوطه را طی فرآیند تحلیل مسیر  متغیر پنه

می در مشخص  شاخص  یک  عاملی  بار  مقدار  چه  هر  کند. 

سهم   شاخص  آن  باشد،  بیشتر  مشخص  سازه  یک  با  رابطه 

در جدول سه بار    ]17[کند.  بیشتری در تبیین آن سازه ایفا می 

مؤلفه   عاملی از  یک  ارائه هر  تفکیک  به  پژوهش  شده  های 

فرضیه است. آزمون  نتایج  ادامه  جدول  در  در  پژوهش  های 

 چهار ارائه شد. 

شده در جدول چهار نشان می  ضرایب مسیر و آماره تی ارائه 

محاسبه  تی  مقدار  بزرگدهد  ابعاد  تمامی  از  شده   96/1تر 

می محاسبه لذا  است،  ابشده  اثرگذاری  گفت  عاد  توان 

دار است. در این میان بعد وضعیت  شده پژوهش معنیشناسایی

ترین تأثیر بر خلق مزیت رقابتی در فرهنگی بیش  -اجتماعی

گردشگری دارد که بیانگر ضریب اهمیت بسیار باالی مسائل  

 اجتماعی و فرهنگی برای ترویج گردشگری سالمت است. 

 

عوامل   شناسایی  به  در جهت کمک  تالشی  پژوهش حاضر 

بر خلق مزیت رقابتی در گردشگری سالمت است تا    مرتبط

عوامل   شناسایی  گردشگری   مرتبطضمن  حوزه  کلیدی  و 

اولویت  این صنعت را مشخص کند و آغازگر سالمت  های 

میان  تثبیت  رشتهموضوعی  و  معرفی  آن  هدف  که  باشد  ای 

حوزه گردشگری سالمت در کارآفرینی است. در این راستا، 

یات نظری، متغیرهای اثرگذار برجذب  ضمن مرور جامع بر ادب

حوزه   مسئولین  و  متولیان  شده  شناسایی  سالمت  گردشگر 

توانند متغیرهای  ویژه گردشگری سالمت میگردشگری و به 

عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد مؤسسات شده را به شناسایی

یا شاخص ارزیابی در اعطای مجوز قرار  گردشگری و  های 

همیت گردشگری سالمت و شرایط استان  دهند تا با توجه به ا

المللی تأسیس و اداره وکارها، مطابق استانداردهای بین کسب

یافته  اجتماعیشوند.  وضعیت  بعد  داد  نشان  پژوهش   -های 

درصد، مؤثرترین عامل در جذب    96فرهنگی با ضریب مسیر  

گردشگر سالمت است. مرور ادبیات نظری پژوهش نمایانگر  

شرایط   که  است  گردشگران  این  جسمانی  وضعیت  و  سنی 

همراهان   و  سالمت  گردشگر  مثبت  نگرش  داشتن  سالمت، 

از   فرهنگی  انطباق  میزان  و  منطقه  اجتماعی  مسائل  به  نسبت 

ترین عوامل در انتخاب مقصد گردشگری سالمت است.  مهم

و  یافته تاریخی  آثار  از  برخورداری  داد  نشان  پژوهش  های 

رفاهیمجتمع مه  -های  و  با  مانتفریحی  ترتیب  به  نوازی 

ها در  ترین مؤلفه درصد، مناسب  88و    89ضرایب بار عاملی  

پاسخ سوی  از  سالمت  گردشگر  است.  جذب  دهندگان 

در   مناسب  شاخصی  منطقه  اهالی  بومی  فرهنگ  همچنین، 

های فصلی  جذب گردشگر سالمت است. برگزاری فستیوال 

بخش  در  میکه  برگزار  استان  مختلف  میهای  اند  توشود، 

یافته  فراهم آورد.  را  نشاط گردشگر  و  شادی  های  موجبات 

هم  حاضر  پژوهش پژوهش  نتیجه  با  و  های  راستا  هرندی 

  ، وانگ و همکاران ]12[، محمدی و همکاران  ]18[همکاران  

. است ]19[

 بحث 
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 های روایی و پایایی ابزار پژوهششاخص  -2جدول 

تعداد   متغیرهای پنهان 

 سؤاالت 

 روایی

 همگرا 

 روایی

 واگرا

آلفای 

 کرونباخ 

پایایی 

 ترکیبی 

 0/ 826 0/ 753 0/ 975 0/ 536 8 مزیت رقابتی 

 0/ 926 0/ 906 0/ 988 0/ 644 7 پذیری قیمت رقابت

 0/ 936 0/ 922 0/ 937 0/ 622 9 های صنعت گردشگری زیرساخت

 0/ 929 0/ 908 0/ 800 0/ 688 6 فرهنگی -وضعیت اجتماعی

 0/ 824 0/ 747 0/ 894 0/ 534 8 محیطی موقعیت زیست

 0/ 889 0/ 844 0/ 839 0/ 617 5 نیروی انسانی متخصص و ماهر 

دسترسی به امکانات رفاهی/ اقامتی/ 

 تفریحی 

7 581 /0 807 /0 895 /0 916 /0 

 

 

 

 
 مدل پژوهش در حالت تخمین ضرایب معناداری -1شکل  
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 های پژوهش بار عاملی هر یک از مؤلفه  - 3جدول  

 

 

 مولفه

مزیت  

 رقابتی

 پذیریرقابت

 قیمت

 هایزیرساخت

صنعت  

 گردشگری 

 وضعیت 

 اجتماعی 

 و فرهنگی

 

 

موقعیت 

 زیست

 محیطی 

 نیروی انسانی

متخصص و 

 ماهر/ مهارت

 پزشکان

دسترسی به 

امکانات  

رفاهی/ 

اقامتی/  

 تفریحی

 - - - 751/0 - - - فرهنگ بومی 

 - - - 887/0 - - - نوازی مهمان

 - - - 877/0 - - - دید مطلوب 

 - - - 776/0 - - - پوشش مناسب 

 - - - 899/0 - - - آثار تاریخی و فرهنگی

 - - - 733/0 - - - ها تنوع و تکثر فستیوال

 - - - - - - 705/0 تجهیزات پزشکی پیشرفته 

 - - - - - - 646/0 های کیفیتی شاخص

 - - - - - - 898/0 داروخانه استاندارد 

 - - - - - - 780/0 آنالین پزشکی مشاوره 

 - - - - - - 685/0 های بهداشتی باالمراقبت

 - - - - - - 721/0 احمر تهیه دارو از هالل

 - - - - - - 801/0 راحتی سفر 

 - - - - - - 810/0 المللیمراکز پزشکی معتبر بین

 - - - - 818/0 - - منطقه امن

 - - - - 562/0 - - های موجود پتانسیل

 - - - - 850/0 - - امنیت سفر 

 - - - - 818/0 - - ایمنی در جاده 

 - - - - 770/0 - - های مواصالتیراه

 - - - - 818/0 - - امکانات فنی درمانی

 - - - - 834/0 - - جو اجتماعی آرام 

 - - - - 834/0 - - بخشی پروازها رضایت

 - - - - 752/0 - - ایجاد راه ریلی 

 810/0 - - - - - - های آب گرم چشمه

 780/0 - - - - - - مراکز درمانی زیبا

 813/0 - - - - - - معدنی استاندارد های آبچشمه

 813/0 - - - - - - خدمات تفریحی

 609/0 - - - - - - دستی و بازارهای محلی صنایع

 786/0 - - - - - - معدنی گرم و سرد های آبچشمه

 810/0 - - - - - - روستاهای ویژه نقاهت 

 - - 777/0 - - - - اماکن جذاب زیستی 

 - - 855/0 - - - - شرایط آب و هوایی
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 ( 3جدول  ادامه )
 

 

 

 مولفه

مزیت  

 رقابتی

 پذیریرقابت

 قیمت

 هایزیرساخت

صنعت  

 گردشگری 

 وضعیت 

 اجتماعی 

 و فرهنگی

 

 

موقعیت 

 زیست

 محیطی 

 نیروی انسانی

متخصص و 

 ماهر/ مهارت

 پزشکان

دسترسی به 

امکانات  

رفاهی/ 

اقامتی/  

 تفریحی

 - - 775/0 - - - - طبیعت مطلوب 

 - - 643/0 - - - - تنوع زیستی 

 - - 876/0 - - - - هوای مناسب برای مشکالت ریوی 

 - - 755/0 - - - - شرایط مطلوب دوران نقاهت 

 - - 755/0 - - - - های گردشگری برای همراهان جاذبه

 - - 646/0 - - - - های گیاهی تعدد گونه

 - - - - - 842/0 - تصویر مثبت 

 - - - - - 756/0 - هزینه مناسب بلیط

 - - - - - 799/0 - هزینه درمانی مناسب 

 - - - - - 827/0 - تعدد اماکن پزشکی 

 - - - - - 758/0 - صرفه بودن هزینهبهمقرون

 - - - - - 720/0 - نزدیک مراکز درمانی مراکز خرید 

 - - - - - 899/0 - پایین بودن هزینه درمان پزشکی 

 - 772/0 - - - - - تخصص پزشکان

 - 843/0 - - - - - پزشکان مجرب 

 - 758/0 - - - - - ها و پزشکان معتبر بیمارستان

 - 752/0 - - - - - وجود مراکز درمانی مناسب پزشکی 

798/0 - - - - - تیم پزشکان و مراکز درمانیارتباط با   - 

 

 

 ضرایب مسیر، آماره تی، سطح معناداری و نتیجه آزمون فرضیه های پژوهش -4جدول 

 فرضیه 
ضریب  

 تأثیر 

آماره 

 تی 

سطح  

 معناداری
 نتیجه

 تائید اثرگذاری  P<05/0 10/ 523 0/ 950 خلق مزیت رقابتی در گردشگری سالمت  -مزیت رقابتی

 تائید اثرگذاری  P<05/0 4/ 949 0/ 796 خلق مزیت رقابتی در گردشگری سالمت  -پذیری قیمترقابت

گردشگری زیرساخت صنعت  گردشگری    -های  در  رقابتی  مزیت  خلق 

 سالمت 

609 /0 851 /5 05/0>P  تائید اثرگذاری 

 تائید اثرگذاری  P<05/0 23/ 248 0/ 966 خلق مزیت رقابتی در گردشگری سالمت  -فرهنگی-وضعیت اجتماعی

 تائید اثرگذاری  P<05/0 2/ 136 0/ 670 خلق مزیت رقابتی در گردشگری سالمت  -محیطیموقعیت زیست

 تائید اثرگذاری  P<05/0 6/ 006 0/ 853 خلق مزیت رقابتی در گردشگری سالمت  -نیروی انسانی متخصص و ماهر

خلق مزیت سالمت رقابتی در   -رفاهی/اقامتی/تفریحیدسترسی به امکانات  

 گردشگری سالمت 

951 /0 257 /11 05/0>P  تائید اثرگذاری 
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بعد مزیت رقابتی یک از عوامل اثرگذار در جذب گردشگر  

های استاندارد و وجود  سالمت شناسایی شد. وجود داروخانه 

تواند در جذب گردشگران  المللی میمراکز پزشکی معتبر بین

یافته  شود.  واقع  پژوهش مؤثر  نتایج  با  آزمون  این  های  های 

 دارد.قت  مطاب  ]20[و هان و همکاران    ]3[مروتی و همکاران  

محیطی با دارا بودن شرایط آب و هوایی  بعد موقعیت زیست 

و   بیماران  برای  نقاهت  دوران  مطلوب  شرایط  و  مناسب 

نقش بسزایی  همراهان می تواند در جذب گردشگر سالمت 

های  راستا با نتایج پژوهش های این آزمون هم داشته باشد. یافته 

نیالشی  و    ]61[، دادگر و همکاران  ]27[منوچهری و محمدی  

 است.  ]28[و همکاران 

می سازمانپیشنهاد  محترم  مدیران  ضمن  شود  متولی  های 

های فرهنگی و تاریخی  مشخص نمودن فهرست دقیق قابلیت

درمانی    -های رفاهی و مراکز خدماتیاستان و معرفی مجتمع

استان در سامانه منسجم و یکپارچه، مقدمات الزم در جذب  

منظور حصول  نموده و همچنین، به   گردشگر سالمت را فراهم 

ها را  ها معیارهای ارزیابی آناطمینان از عملکرد این مجتمع 

طور مستمر از اجرای دقیق  های نظارتی به اعالم نموده و گروه 

های  شود فستیوال ها اطمینان حاصل نمایند. توصیه می شاخص

فصلی برای شناساندن فرهنگ مناطق مختلف به گردشگران  

به  استان صوکه  در  منظم  تا  رت  شود  برگزار  مختلف  های 

موجبات شادی و نشاط گردشگران را فراهم آورد. با توجه به  

های درمانی  عدم اطالع بسیاری از پزشکان و بیماران از قابلیت 

های استارت آپ  طبیعی استان مازندران، نیازمند ورود شرکت

دانش  پتانسیل و  مناطق،  این  دقیق  معرفی  جهت  ی  هابنیان 

خاصیت  استان،  مراکز، طبیعی  این  درمان  و  دارویی  های 

بسترهای الزم در جذب گردشگر سالمت را فراهم آورد و  

سالمت   گردشگر  تورهای  طراحی  جهت  الزم  اقدامات 

 صورت سفرهای کوتاه و بلندمدت انجام شود.به 

نیروهای   تربیت  مورد  در  باید  گردشگری  صنعت  مدیران 

گذاری نمایند تا  مت سرمایهدرمانی متخصص در حوزه سال

پیشنهاد   گردد.  تکمیل  گردشگری  فرآیندهای  بازدهی 

های درمانی تأکید  شود مدیران بر ایجاد و بهبود زیرساختمی

داشته باشند. راهکارهای دسترسی آسان به مراکز درمانی ارائه  

راه  ایجاد  همچنین،  برای  شود.  مطمئن  مواصالتی  های 

آوری و خدمات بیمارستانی و  روز نمودن فن گردشگران، به 

 کیفیت خدمات و امکانات رفاهی باید در اولویت قرار گیرد.

در پژوهش حاضر صرفاً از دیدگاه فعاالن، خبرگان و متولیان  

شد.   استفاده  مرتبط  عوامل  شناسایی  در  مازندران  استان 

منظور جذب گردشگر خارجی باید دیدگاه  که به درصورتی

ی نیز لحاظ گردد که با توجه به  و نظرات گردشگران خارج

امکان محدودیت  فعلی  میهای  پیشنهاد  لذا،  نبوده  شود  پذیر 

تر از گردشگران  منظور حصول نتیجه دقیق پژوهشگران آتی به 

شاخص ارزیابی  در  نیز  ادامه  خارجی  در  کنند.  استفاده  ها 

می  پژوهش پیشنهاد  کیفی شود  رویکرد  با  آتی  های 

ها بر اساس تجربه زیسته فعاالن  مؤلفه   پدیدارشناسانه، ابعاد و 

این حوزه، شناسایی و برای ارزیابی و روایی سنجی در اختیار  

 سایر فعاالن سازمانی، شرکتی و دانشگاهی قرار گیرد.

 

 

دستورالعمل اخالقی:رعایت  حاضر    های  مطالعه  در 

صداقت    تمامیبه  و  امانت  شرط  ازجمله  اخالقی  مالحظات 

 توجه شده است. 

مالی: سازمانی   حمایت  هیچ  سوی  از  حاضر  پژوهش 

 حمایت نشده است. 

منافع: منافعی   تضاد  تضاد  که  داشتند  اظهار  نویسندگان 

 وجود ندارد. 

این مقاله حاصل بخشی از رساله با عنوان    تشکر و قدردانی:

وکار  »واکاوی عوامل مرتبط بر خلق مزیت رقابتی در کسب 

مصوب   تخصصی  دکتری  مقطع  در  سالمت«  گردشگری 

سال   در  چالوس  واحد  اسالمی  آزاد  است.    1397دانشگاه 

صاحبان   و  فعاالن  حاضر  پژوهش  انجام  در  همچنین، 

ندران همکاری  وکارهای صنعت گردشگری استان مازکسب

 . شوداند که از زحمات این عزیزان تشکر و قدردانی میداشته 

 مالحظات اخالقی 
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