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 چکیده

 

 
 يهایدگیچیپ و سو یک از زندگی به امید افزایش .است نوین گردشگري توجهقابل اشکال از یکی سالمت گردشگري

 شده، جامعه کار نیروي در روحی و جسمی يهایناتوان انواع بروز موجب که دیگر سوي از کنونی دوران در زندگی شرایط

 داده قرار اجتماعی امور ریزان برنامه کار دستور در را هزینه کمترین با تنگناها این رفع براي مناسب راهکارهاي به دستیابی

عیین استراتژي بازاریابی و تبلیغات ت ت.اس پیشنهادي راهکارهاي از یکی سالمتی و پزشکی يهاتیقابل و توان از استفادهت. اس

و  راتیأثتهاي اجتماعی در سراسر دنیا و ایران و همچنین اینترنت و سپس رسانه راتیتأثاثربخش با توجه به ظهور، نفوذ و 

جذب گردشگران سالمت  ریناپذییجدااند، جزء الینفک و تغییراتی که در زندگی جاري مردم و دانش بازاریابی ایجاد نموده

بازاریابی در ایجاد مزیت رقابتی جذب گردشگري ي هاسایتوبهاي پژوهش شناسایی استراتژي این انجام از هدف .باشدمی

 پژوهش این در اطالعات گردآوري روش .است گرفته صورتاستنباطی -توصیفی شیوه به که باشدمیهاي تهران در بیمارستان

حجم  يریگاندازهبراي . است ساخت محقق پژوهش این در استفاده مورد رسشنامهپ .است( ياپرسشنامه) میدانی و ياکتابخانه

روایی  .باشدمینفر  312 حجم نمونه به دست آمده از فرمول نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شد. بدین ترتیب

 و پایایی آن با استفاده از شیوه آلفاي کرونباخ مورد دیتائو کارشناسان گردشگري ارزیابی و  مدیران توسط پزشکان، نامهانیپا

پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل  يهاهیفرضهاي استنباطی و جهت آزمون بخش یافتهدر  .قرار گرفت دیتائ

 50/5ها، مقدار حداکثر سطح خطاي آلفا جهت آزمون فرضیهو آزمون مدل یابی معادالت ساختاري استفاده شد.  تأییديعاملی 

 که داد نشان جینتا شد.انجام  LISREL 8.80 و SPSS 25آماري  يافزارهانرمبه استفاده از  هاداده لیوتحلهیتجزتعیین شد. 

، کیفیت هانهیزهکیفیت خدمات،  يرگذاریتأثدر مزیت رقابتی جذب گردشگري پزشکی به ترتیب بیشترین  تأثیرگذارعوامل 

که در جذب گردشگري پزشکی مؤثر بوده و موجب مزیت  باشندیم سایتوبسازي فرهنگو در آخر اطالع از  سایتوب

 .گردندیمرقابتی 

 

ي گردشگري پزشکی، توریسم سالمت، مزیت رقابتی، راهبردهاي نوآوري، کیفیت هاسایتوبواژگان کلیدی: 

 سایتوب

 



Abstract 

 

Health tourism is one of the most significant forms of modern tourism. Increasing life 

expectancy on the one hand and the complexities of living conditions in the present day on the 

other hand, which have caused various types of physical and mental disabilities in the 

workforce, seek appropriate solutions to these bottlenecks at the lowest cost in the agenda of 

planners Social affairs. Using the power and capabilities of medical and health is one of the 

suggested solutions. Determining the marketing strategy and effective advertising with regard 

to the advent, influence and influence of the Internet and then the social media around the world 

and Iran, as well as the effects and changes that have caused the people's life and marketing 

knowledge, is an integral part of attracting health tourists. The purpose of this research is to 

identify the strategies of marketing websites in creating the competitive advantage of tourism 

attraction in Tehran hospitals that has been done descriptively-inferential. Data collection 

method is library and field research (questionnaire). The questionnaire used in this research is 

a researcher made. To measure the sample size, Cochran formula was used in this study. Thus, 

the sample size obtained from the formula is 213 people. The validity of the thesis was verified 

by physicians, managers and tourism experts, and its reliability was confirmed using the 

Cronbach Alpha method. In the inferential findings, Pearson correlation test, confirmatory 

factor analysis, and structural equation modeling test were used to test the research hypotheses. 

The maximum alpha error level for testing hypotheses was 0.05. Data analysis was done using 

SPSS 25 and LISREL 8.80 software. The results showed that the factors influencing the 

competitive advantage of medical tourism attraction were the highest impact of service quality, 

costs, website quality, and, lastly, knowledge of Culture is a website that is effective in 

attracting medical tourism and giving rise to competitive advantages. 

 

Key words: Medical tourism websites, Health tourism, Competitive advantage, 
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