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ABSTRACT 
 

Background & objectives: Perceived value is an essential element of competitive strategy and 

research. It has shown that there is a significant positive relationship between quality, value, 

satisfaction, and behavioral tendencies including customer loyalty, price, intention to 

repurchase, and word of mouth. The aim of this study is to examine the impact of the 

perceived value on destination image, satisfaction, and loyalty of medical tourists. 

Methods: This applied research is a descriptive and correlational study. Convinient sampling 

method was employed to recruit the participants. For data collection, Wong's perceived value 

questionnaire (Wong, 2012), Wong's standardized destination image questionnaire (Wong, 

2012), a standardized tourist satisfaction questionnaire (Elahi & Heydari, 2008), and a 

researcher-made loyalty questionnaire (Ghasemi, 2015) were used. 
Results: The results showed that the perceived service quality and perceived medical quality, 

enjoyment, costs and risk affect the perceived value of medical tourists. The perceived value 

has impact on the destination image of medical tourists. The destination image also influences 

the satisfaction and loyalty of medical tourists. Finally, satisfaction could lead to the loyalty 

of medical tourists. 

Conclusion: According to the results, investment in improving the quality of tourism 

services, as well as reducing the potential risks of tourism activities and increasing the efforts 

to reduce direct and indirect costs for medical tourists can improve their perceived value. It is 

also possible to provide standard services and build appropriate infrastructure for medical 

tourists in order to create a positive image, which will result in satisfaction and, ultimately, 

the loyalty of tourists could lead to the future visit and word of mouth by them. 
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 قدمهم

های اخیر، امتیاز سفر به كشورهای دیگر برای در سال

برخورداری از خدمات سالالمت، در دسالترا اقشالار    

متوسط جامعه هال  قالرار گرفتاله اسالت. مقصالد ایالن       

سفرها، الزاماً كشورهای توسالعه یافتاله نیسالتندل بلکاله     

ای كه در ایالن بالازار جدیالد    كشورهای در حال توسعه

بالالراین، پدیالالده نسالالدتاً جدیالالدی وهانالالد. عالالالوارد شالده 

شود كه مردم كشورهای توسعه یافته به مشاهده می

منظور برخورداری از خدمات سالمت به كشالورهای  

 (.1كنند )در حال توسعه سفر می

 چکیده

بین و تحقیقات نشان داده است كه  ، به عنوان عنصری اساسی در استراتژی رقابتی استارزش درک شده: زمینه و هدف

كیفیت، ارزش، رضایت و تمایالت رفتاری از جمله وفاداری مشتری، قیمت، قصد خرید مجدد و تدلیغات شفاهی مثدت روابط 

د، رضایت و وفالاداری گردشالگران   تاثیر ارزش درک شده بر تصویر ذهنی مقصمعنادار وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر 

  .بودپزشکی )مطالعه موردی شهر اردبیل( 

گیالری از  . بالرای نموناله  بوداین تحقیق از لحاظ هدف از نوع كاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همدستگی  :روش کار

(، 2112گ )هالا از پرسشالنامه اسالتاندارد ارزش درک شالده وانال     گیالری در دسالترا و بالرای گالردآوری داده    روش نمونه

( 1534(، پرسشنامه استاندارد رضایت گردشگران الهی و حیدری )2112پرسشنامه استاندارد تصویر ذهنی از مقصد وانگ )

 (، استفاده شد. 1517و پرسشنامه محقق ساخته قاسمی )

ادراک شالده  لذت ادراک شالده پزشالکی، هزیناله     ،نتایج نشان داد كیفیت خدمات ادراک شده، كیفیت ادراک شده: هایافته

همچنین تالاثیر ارزش درک  پزشکی و ریسک ادراک شده پزشکی بر ارزش درک شده گردشگران پزشکی تاثیرگذار است. 

شده بر تصویر ذهنی مقصد گردشگران پزشکی تایید شد. تصویر ذهنی از مقصد بر رضایت و وفاداری گردشگران پزشکی 

 دشگران پزشکی نیز مورد تایید قرار گرفت.تاثیر داشته و در نهایت تاثیر رضایت بر وفاداری گر

ها، سرمایه گذاری در راستای بهدالود كیفیالت خالدمات گردشالگری و نیالز كالاهر م الا رات        با توجه به یافته: گیرینتیجه

های مستقی  و غیرمستقی  برای گردشگران های گردشگری و عالوه بر آن تالش جهت كاهر هزینهاحتمالی ناشی از فعالیت

توان با ارائه خدمات استاندارد و تواند به بهدود ارزش ادراک شده آنها از گردشگری منجر گردد. همچنین میپزشگی، می

های مناسب برای گردشگران پزشکی نسدت به ایجاد تصویر ذهنی مثدت در آنها اقدام نمود كاله ایالن امالر    ایجاد زیرساخت

ات بعدی و تدلیغات دهان به دهان مثدت توسط آنها خواهد موجب رضایت و در نهایت وفاداری این گردشگران برای مراجع

 شد. 

 گردشگری پزشکیوفاداری، : ارزش درک شده، تصویر ذهنی از مقصد، رضایت،های کلیدیواژه
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تصویر ذهنی تحت تأثیر عوامالل محالرک محصالول و    

از نقطاله   صات فرد دریافالت كننالده قالرار دارد.   مش 

ذهنالی ازمقصالد كاله     كننده، تصویرنظر عوامل عرضه

اسالاا ا العالات خالارجی آن را شالکل      گردشگران بر

تواند به منزله عوامل كششی، گردشگران اند، میهداد

را به سوی مقصد جذب كند. ایالن عرضاله یالا عوامالل     

هالالای گروهالالی، بازاریالالابی   كششالالی، شالالامل رسالالانه  

گردشگری، شهرت و تحصیالت است. از  رفی دیگالر،  

های ش صی گردشالگر  عوامل مصرف كننده به انگیزه

دهد و مربوط به عوامل رانشی اسالت كاله   اهمیت می

(. 2كند به مقصد سفر كنند )گردشگران را ترغیب می

بازاریالالابی تصالالویر مقصالالد، نقطالالا شالالروع بازاریالالابی   

گردشالالگری موفالالق اسالالت.  الالرا كالاله تصالالویر ذهنالالی   

گردشالگر بالالقوه از مقصالد نقالر مهمالی در انت الالاب      

رد انتظالار از سالفر،   كند. تصویر مومقصد سفر ایفا می

كه در سفرهای آینده گردشگر نیالز مالرثر اسالت، بالا     

نگرش وی نسدت به یالک مقصالد دارای رابطاله قالوی     

بوده و تعیین كنندة نقاط قالوت و ضالعد درک شالده    

توسط گردشگر است كه آگاهی گردشگر را افالزایر  

داده و مزیالالت رقالالابتی مقصالالد را نسالالدت بالاله سالالایر   

گیزانندة قوی برای های مشابه تقویت كرده و انگزینه

(. 5آیالد ) سفرهای تفریحی و فراغتالی باله شالمار مالی    

ارزش درک شده به عنالوان نتیجاله مقایساله ش صالی     

هالای پرداختالی درک شالده    بین منافع كلالی و هزیناله  

توسط مشتری بوده كاله تمالایالت رفتالاری مشالتریان     

دستاورد ارزش درک شده است. زمانی كه مشتریان 

باله مصرفشالان درک   سطح بالاییی از ارزش را از تجر 

كنند، آنهالا خواهالان بالروز دادن تمالایالت رفتالاری      می

مثدت از خود هسالتند. همچنالین بالین كیفیالت، ارزش،     

رضایت و تمایالت رفتاری از جمله وفالاداری مشالتری،   

قیمت، قصد خرید مجالدد و تدلیغالات شالفاهی مثدالت     

دار وجالود دارد. پژوهشالگران باله صالورت     روابط معنا

رزش درک شالالده تالالأثیر تجربالالی نشالالان دادنالالد كالاله ا

مستقی  بر وفاداری مشتری در صنعت خالدمات دارد.  

میل به توصیه كردن نیز یک نیت رفتاری مثدت است 

كه از ارزش درک شالده تجرباله مصالرف سر شالمه     

وفاداری باله معنالی اولویالت قالرار دادن      (.7گیرد )می

هنگالام  هالا در  مشتری و تعداد این اولویت قالرار دادن 

وفالالادار هنگالالام خریالالد كالالای و خریالالد اسالالت. مشالالتریان 

دهند كه قدال آنرا تجربه خدمات، آنهایی را ترجیح می

(. 3اثالالر مثدتالالی روی آنهالالا گذاشالالته اسالالت )  و  كالالرده

وفاداری دارای سه جندهل نگرشی، رفتاری و تركیدی از 

وفالالاداری نگرشالالی از اجالالزای مالالوثر و ایالالن دو اسالالت. 

شناختی وفاداری باله برنالد اسالت كاله بعنالوان تالرجیح       

مدت مشالتری باله یالک    تعهد بلند د، قصد خرید و برن

برند و گرایر آنها به تدلیغات دهان به دهان مثدالت،  

وفالاداری نگرشالی یالک آمالادگی     (. 9شود )تعرید می

پالذیری در برابالر   نگرشی متشکل از تعهد و مسالولیت 

یک مارک تجاری و هدف برای خرید مجالدد مالارک   

 بعالد تعهالد نشالانگر ب الر عالا فی یالک       ،تجاری است

نگرش است و بعد هالدف نشالانگر ب الر شالناختی یالا      

(. بر عکس وفاداری رفتالاری فقالط بالا    4ارزیابی است )

های خریالد  اعمال قابل مشاهده مرتدط هستند )رفتار

هایی از قدیل تکالرار خریالد و توصالیه    و شاخصواقعی( 

بنالالابراین (. 3گیالالرد. )برنالالد بالاله دیگالالران را در بالالر مالالی

کرر یک نام تجاری وفاداری رفتاری به عنوان خرید م

شود كه از  ریالق  توسط مصرف كنندگان تعرید می

های حمایت و پشتیدانی مداوم و رفتارهالای خالر    الگو

 (.3شود )كردن واقعی آشکار می

صنعت گردشگری پزشکی به سالرعت در حالال رشالد    

ترین رشدهای بالازار گردشالگری   است و یکی از سریع

د شالالود نالالرد رشالالد افالالرابینالالی مالالیرا داراسالالت. پالالیر

 21المللی بین متقاضی خدمات بهداشت و درمان بین

المللی خالدمات  (. این تجارت بین1باشد ) درصد 51تا 

هالای اقتصالادی بالزرر بالالرای    پزشالکی دارای پتانسالیل  

 111عنوان نموناله، تایلنالد   (. به11اقتصاد جهانی است )

، سالنگاپور  2113هزار نفر گردشگر پزشالکی در سالال   

هزار نفالر   531و مالزی  2111هزار نفر در سال  993

(. كشور 11اند )گردشگر پزشکی داشته 2113در سال 

های فعال در زمینه گردشگری هند نیز از جمله كشور
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هالزار   451از حالدود   2111پزشکی است كه در سالال  

میلیالالارد دیر بالالرای ایالالن كشالالور  2/2نفالالر گردشالالگر، 

این  GDPدرآمد داشته است كه شامل یک درصد از 

تالوان باله صالد    از عوامل دیگر مالی  (.12كشور است )

انتظار  وینی برای معالجه به خصوص در كشورهای 

(، نداشالالتن بیمالاله  15،17كانالالادا، بریتانیالالا و اسالالترالیا )  

ها ماننالد  ای برخی جراحیدرمانی یا عدم پوشر بیمه

های قالانونی یالا عالدم    (، محدودیت13جراحی زیدایی )

 وجود اعمال جراحی خاص در برخالی كشالورها اشالاره   

تالوان مالواردی نظیالر    كرد. در كنار ایالن عوامالل مالی   

گسالالترش فنالالاوری ا العالالات و ارتدا الالات و سالالهولت  

دستیابی افراد به ا العات گوناگون، گسترش خطالوط  

المللی و بهدالود تجهیالزات پزشالکی و ارتقالا     هوایی بین

كیفیت خدمات درمانی در كشورهای در حال توسالعه  

مان  دالالق آمالالار سالالاز (. 19را نیالالز در نظالالر گرفالالت ) 

 31مالیالدی، سالالیانه    2111بهداشت جهالانی، تالا سالال    

میلیالالارد دیر از  ریالالق گردشالالگری پزشالالکی عایالالد    

. در مالورد ایالران نیالز    ه اسالت كشورهای مقصد شالد 

اعتقاد بر این است كاله ایالران توانالایی جالذب سالالیانه      

حدود یک میلیون گردشگر پزشالکی را دارد كاله ایالن    

دیر بالرای   میلیالارد  4مقدار برابر با درآمدی معادل 

در محیط بسیار رقابتی جهان  (.14كشور خواهد بود )

امروزی، تعدادی از كشورها مانند بالالروا، لیتالوانی،   

لتونی، كاستاریکا، هند، مالزی، سنگاپور و تایلند پاس ی 

هالالای ارائاله شالالده بوسالیله گردشالالگری   بالرای فرصالت  

هالای پزشالکی   پزشکی بالرای فالراه  نمالودن مراقدالت    

ننالدگان بالین المللالی را دارنالد     مرزی برای مراجعاله ك 

(13  .) 
 

 روش کار

در زمالالره تحقیقالالات توصالالیفی از نالالوع  حاضالالرتحقیالالق 

به عدارت دیگر، پژوهشگر در  ،گیردپیمایشی قرار می

كند بدون هیچ گوناله دخالالت یالا    این تحقیق سعی می

نتیجه گیری ذهنی خود، وقایع و رخدادها را آن  الور  

هد. همچنالین  كه هست، مورد تجزیه و تحلیل قرار د

از آنجایی كه پژوهر حاضر در جهت حل یک مشالکل  

توان بطور عملی استفاده كرد، است و از نتایج آن می

 شود.از نوع كاربردی محسوب می

جامعه آماری این پژوهر كلیاله گردشالگران پزشالکی    

. بالود شهر اردبیل و تعداد آنها نامش ص و نامحالدود  

آمالاری،   دلیل انت اب شهر اردبیالل باله عنالوان جامعاله    

همسایگی بالا كشالور آذربایجالان و سالفر گردشالگران      

خارجی از این كشور برای استفاده از خدمات پزشالکی  

از یکسو و از  رف دیگر همجواری با شهر آستارا كاله  

فاصله كمی با شهر اردبیالل نسالدت باله مركالز اسالتان      

توجالالاله بالالاله  . بالالالابالالالود گالالیالن )شالالالهر رشالالالت( دارد، 

ن حج  نموناله  بودن جامعه آماری برای تعیینامحدود

آمالاری از جالدول كرجسالالی و مورگالان بالرای جوامالالع     

 537نفر معالین شالد. سال س     537نامحدود استفاده و 

پرسشنامه تکمیل شالده   121پرسشنامه توزیع شد كه 

گیالری از روش  به دست آمد. همچنین بالرای نموناله  

 گیری در دسترا استفاده شد.نمونه

دو در این پژوهر گردآوری ا العات بالا اسالتفاده از   

ای و میدانی انجام گرفت. در گالام اول  روش كتاب انه

به منظور بررسی ادبیات نظالری و پیشالینه تجربالی از    

ای استفاده گردید و با مراجعه به منابع روش كتاب انه

المللی نسدت به های ا العاتی بینعلمی به ویژه پایگاه

شناسالالایی مطالعالالات مالالرتدط بالالا موضالالوع پالالژوهر و  

و تجربالالی پالالژوهر اقالالدام تالالدوین  الالار وب نظالالری 

ی هالا گردید. در گام دوم نیز جهالت گالردآوری داده  

هالا  مورد نیاز از روش میدانی برای تکمیل پرسشالنامه 

پرسشنامه پالژوهر از دو ب الر اصاللی    استفاده شد. 

تشکیل شالده بالود كاله ب الر اول پرسشالنامه شالامل       

هالای  در مورد برخالی از مهال  تالرین ویژگالی     سوایتی

ب ر دوم نیالز  خارجی و جمعیت شناختی گردشگران 

گیالری هالر یالک از    شامل سوایتی باله منظالور انالدازه   

متغیرها یعنی ابعاد ریسک درک شده، تصویر ذهنی و 

مقیاا در نهایت رضایت و وفاداری گردشگران  بود. 

مورد استفاده در سوایت پرسشنامه عدارتند از  یالد  

نظرم، بی ای لیکرت از كامالً م الف ، م الف ،پنج درجه
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مالالالوافق  و كالالالامالً مالالالوافق . بالالالر ایالالالن اسالالالاا از    

دهندگان درخواست گردید تا با انت الاب یکالی از   پاسخ

ی مقیاا پنج درجاله ای لیکالرت، باله سالوایت     هاگزینه

دهنده تركیالب  نشان 1جدول پرسشنامه پاسخ دهند. 

سالالوایت و نیالالز منالالابع مالالورد اسالالتفاده جهالالت تالالدوین 

 پرسشنامه استاندارد پژوهر است.
 

 ترکیب سواالت و منابع پرسشنامه .1جدول 

 مندع تعداد سوایت مولفه متغیر

 ارزش درک شده

 9 كیفیت خدمات ادراک شده

 (2112وانگ )

 3 كیفیت ادراک شده پزشکی

 9 لذت ادراک شده پزشکی

 3 هزینه ادراک شده پزشکی

 3 ریسک ادراک شده پزشکی

 (2112وانگ ) 9  تصویر ذهنی از مقصد

 (1534الهی و حیدری ) 21  ت گردشگرانرضای

 (1517قاسمی ) 3  وفاداری گردشگران

 

هالالای مالالورد اسالالتفاده بالالرای در ایالالن پالالژوهر، روش

ها در ب ر آمار توصیفی شالامل  تجزیه و تحلیل داده

و در  بالود جداول فراوانی، میالانگین و انحالراف معیالار    

سازی معادیت ب ر آمار استندا ی نیز از روش مدل

. هالالا اسالالتفاده شالالدبالالرای آزمالالون فرضالالیهری سالالاختا

سالاختاری از جملاله جدیالدترین     معالادیت  سازیمدل

های آمالاری بالرای بررسالی روابالط خطالی بالین       مدل

)مشالالالاهده نشالالالده( و آشالالالکار  متغیرهالالالای مکنالالالون

. این روش برای بالرآورد قالدرت   بودشده( )مشاهده

روابط فرضی بین همه متغیرهایی كاله در یالک مالدل    

د،  الار وب منسالجمی را فالراه     نشونظری ارائه می

آورد. در نهایت یزم به ذكر است كه برای اجرای می

و  SPSSافزارهای های آماری موردنظر از نرمروش

AMOS استفاده شد. 
 

 هایافته

 هالای جمعیالت  ه تجزیه و تحلیل ویژگالی ب 2در جدول 

شالالناختی پاسالالخ دهنالالدگان پرداختالاله شالالده اسالالت.    
 

 تی پاسخ دهندگانی جمعیت شناخها. ویژگی2جدول 

تیویژگی جمعیت شناخ تیویژگی جمعیت شناخ درصد تعداد  دقات   درصد تعداد  دقات 

 سن

سال 21كمتر از   7 7 

 وضعیت

 شغلی

1/1 14 كارمند دولتی  

سال 21تا  21  21 51 وضعیت شغلی آزاد 55 71 

سال 51تا  51 1/29 31 بیکار 23 57   

سال 71تا  71  23 32 بازنشسته 13 13 

سال 31تا  31 1/13 23 غیره 21 27   

 میزان درآمد

 ماهیانه

دیر 311 تا 1كمتر از   72 53 

 سطح

 تحصیالت

 53 71 دی ل  و پایین تر

دیر 1111تا  311بین  دی ل فوق 73 33   24 22 

دیر 1311تا  1111بین   25 23 كارشناسی 12 13 

دیر 1311بیشتر از  ترفوق لیسانس و بای 3 3   23 21 

 جنسیت
 35 97 زن

 نحوه آشنایی

 با استان اردبیل

 51 54 دوستان

 9 4 رسانه 74 39 مرد

 سفر دوباره

 به اردبیل

فرقرار گرفتن در مسیر س 31 13 بلی  21 11 

 21 23 خیر
 73 33 حضور اقوام در این استان

 23 32 دیدار اقوام و بستگان
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دهندگان به پرسشنامه زنان  دق نتایج تحقیق از پاسخ

 مورد درصد بیشترین مقدار را دارا بودند. در 35با 

 در درصالد  55دهنالدگان، حالدود   پاسالخ  سالنی  توزیع

سال قرار داشالتند كاله بیشالترین     51تا  21سنی  دامنه

اند. در مورد تحصیالت تعداد را به خود اختصاص داده

 25دهنالده   پاسالخ  نفالر  121 تعالداد  نتایج نشان داد از

مالدرک لیسالانس بیشالترین درصالد را      صالد دارای در

درصالد   31دهنالده،   پاسخ نفر 121 تعداد داراست. از

میل داشتند كه دوباره به استان اردبیالل سالفر كننالد،    

دیر  1311تالا   1111درصد درآمدی بالین   73حدود 

درصد از  ریق حضور اقالوام   73داشتند و در نهایت 

د كاله  نال بود در این شهر با استان اردبیالل آشالنا شالده   

 . بوددارای بیشترین فراوانی 

هالای آمالاری مناسالب جهالت     به منظور انت اب روش

ها به بررسی نرمال بودن توزیالع  تجزیه و تحلیل داده

از  متغیرها پرداخته شد و بالدین منظالور در گالام اول   

اسمیرنوف برای آزمون توزیع  -آزمون كولموگروف

 ها استفاده و نتایج بدست آمالده از ایالن آزمالون   داده

 نشان داده شده است. 5در جدول 

 

 اسمیرنوف-. آزمون کولموگروف3جدول 

 متغیر انحراف استاندارد سطح معناداری نتیجه

 گردشگری پزشکی 149/1 129/1 نرمال

 ارزش درک شده 211/1 114/1 نرمال

 تصویر ذهنی از مقصد 192/1 515/1 نرمال

 رضایت مشتری 391/1 593/1 نرمال

 وفاداری مشتری 123/1 741/1 نرمال

 

ف سمیرنوا -وفوگرلمالال كوآزمالون  از  حاصالل  نتالایج 

 نرمالال  توزیالع  داد هماله متغیرهالای تحقیالق از    نشان

مقالدار سالطح معنالاداری در تمالام     هستند.  برخوردار

( بود. از  رفالی  13/1خطا )متغیرها بزرگتر از مقدار 

نیالز از مقالدار   اسمیرنوف  -كولموگروفمقدار آماره 

 بالین  روابالط  بررسالی  لالذا بالرای   كمتالر بالود.   19/1

 های پارامتریالک اسالتفاده  آزمون تحقیق از متغیرهای

 شد.

بارهای عاملی سوایت و واریانس تدیین شده  7جدول 

. بالا توجاله باله بارهالای عالاملی      دهالد آنها را نشان مالی 

شده باله میالزان اهمیالت هركالدام از متغیرهالای      ارائه

ی از سالالازه ارزش مشالالاهده شالالده بالاله عنالالوان شاخصالال

 بری .ده پی میشدرک

دهد كه بیشترین بالار عالاملی   نشان می 7نتایج جدول 

در مولفه كیفیالت خالدمات ادراک شالده مربالوط باله      

سالالوال دسالالتیابی بالاله تکنولالالوحی در سالالطح جهالالانی بالالا  

درصالد، در   43و واریانس تدیین شده  39/1بارعاملی 

مولفه كیفیت ادراک شده پزشکی بیشترین بار عاملی 

ساعته باله پرسالتاران و    27مربوط به سوال دسترسی 

 94و واریانس تدیین شالده   32/1پزشکان با بار عاملی 

درصد، در مولفه لذت ادراک شده پزشکی بیشالترین  

بار عاملی مربوط به سوال لزوم برگالزاری یالک تالور    

و واریالانس   45/1پزشکی در سطح شهر بالا بارعالاملی   

درصد، در مولفه هزیناله ادراک شالده    37تدیین شده 

ین بار عاملی مربوط به سوال احقاق حق پزشکی بیشتر

و  37/1در صالالورت قصالالور پزشالالکی بالالا بارعالالاملی     

درصالد و در مولفاله ریسالک     41واریانس تدیین شالده  

ادراک شده پزشکی بیشترین بار عالاملی مربالوط باله    

سوال ارزشمند بودن استفاده از خالدمات پزشالکی در   

 43و واریانس تدیالین شالده    34/1اردبیل با بار عاملی 

است. در مورد رضایت، بیشترین بار عاملی در درصد 

مولفه  رز رفتالار مربالوط باله سالوال نحالوه  راحالی       

ها با بار عالاملی  ها و اقامتگاهداخلی و دكوراسیون هتل

درصالالد اسالالت. در  73و واریالالانس تدیالالین شالالده  94/1
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مولفه پاس گویی بیشترین بار عاملی مربوط به سوال 

و واریالانس   94/1ساعته با بار عاملی  27ارائه خدمات 

درصالالد، در مولفالاله سالالود تسالالهیالت   73تدیالالین شالالده 

بیشترین بار عاملی مربوط به سوال ارائه ت فیالد باله   

و واریانس تدیین  93/1گردشگران پزشکی با بارعاملی 

درصد و در مولفه كیفیت خدمات بیشالترین   79شده 

بار عاملی مربالوط باله سالوال سالهولت دسترسالی باله       

و واریانس  31/1بارعاملی  مراكز درمانی و پزشکی با

درصد است. در مولفه موقعیت مکانی  95تدیین شده 

بیشترین بار عاملی مربوط به سوال سهولت اسالتفاده  

و واریالانس   34/1ای بالا بارعالاملی   از حمل و نقل جاده

درصالالد اسالالت. در مولفالاله وفالالاداری  43تدیالالین شالالده 

گردشالالگران سالالوال پالالائین بالالودن هزینالاله خالالدمات از  

و  91/1های دیگر شهرها بالا بارعالاملی   همیانگین هزین

درصالالد دارای بیشالالترین   73واریالالانس تدیالالین شالالده  

اهمیت است. در سوال ا الع رسانی در مورد سیست  

و واریانس تدیالین   53/1درمانی و پزشکی با بار عاملی 

درصالد دارای كمتالرین اهمیالت اسالت و در      12شده 

مولفالاله تصالالویر ذهنالالی از مقصالالد گردشالالکری سالالوال  

 49/1ویر خوب از شهر اردبیل با بارعالاملی  داشتن تص

درصالالد دارای بیشالالترین  33و واریالالانس تدیالالین شالالده 

اهمیت است. سوال در مورد محدوبیالت اردبیالل بالین    

و واریانس تدیالین شالده    34/1همه مردم با بارعاملی 

 درصد دارای كمترین اهمیت است. 52
 

 نتایج تحلیلی عامل تاییدی .4جدول 

 شده سوایت پرسشنامه بارهای عاملی برآورد

 كیفیت خدمات كیفیت ادراک لذت ادراک هزینه ادراک ریسک ادراک متغیر پنهان

 گویه بارعاملی گویه بارعاملی گویه بار عاملی گویه بار عاملی گویه بار عاملی

35/1 25 47/1 13 45/1 12 91/1 4 45/1 1 

 لذت درک شده

31/1 27 41/1 11 97/1 15 43/1 3 73/1 2 

34/1 23 32/1 21 99/1 17 45/1 1 43/1 5 

99/1 29 37/1 21 39/1 13 32/1 11 41/1 7 

49/1 24 73/1 22 91/1 19 32/1 11 54/1 3 

    93/1 14   71/1 9 

  رز رفتار پاس گویی سود تسهیالت كیفیت خدمات موقعیت مکانی

 رضایت گردشگران

 گویه بارعاملی  گویه بارعاملی  گویه لی بارعام گویه بارعاملی  گویه بارعاملی 

34/1 14 31/1 15 92/1 1 33/1 3 94/1 1 

43/1 13 37/1 17 31/1 11 93/1 9 99/1 2 

44/1 11 42/1 13 95/1 11 94/1 4 31/1 5 

44/1 21 31/1 19 93/1 12 99/1 3 31/1 7 

 گویه بارعاملی گویه بارعاملی گویه بارعاملی گویه بارعاملی گویه بار عاملی

 وفاداری گردشگران
  34/1 11 35/1 4 79/1 7 93/1 1 

  74/1 11 91/1 3 91/1 3 75/1 2 

  32/1 12 53/1 1 93/1 9 37/1 5 

 گویه بارعاملی گویه بارعاملی گویه بارعاملی گویه بارعاملی گویه بار عاملی

 1 99/1 2 49/1 5 34/1 7 45/1 3 42/1 تصویر ذهنی از مقصد

        99/1 9 

 

های نیکویی برازش پرسشالنامه ارزش درک  مش صه

آمالالده اسالت. همالالانطور كاله ایالالن    3شالده در جالدول   

های این پژوهر با ساختار دهد دادهجدول نشان می

عاملی ایالن پرسشالنامه بالرازش مناسالدی دارد و ایالن      

بیانگر همسویی سالوایت بالا سالازه ارزش درک شالده     

 است.
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 هانکویی برازش و روایی همگرا و واگرای سازه هایمشخصه .5جدول 

 عامل                    

 متغیر 
/df2X RMSEA GFI AGFI 

19/1 ارزش درک شده  14/1  15/1  11/1  

11/2 رضایت گردشگران  13/1  13/1  19/1  

43/1 وفاداری گردشگران  17/1  14/1  13/1  

94/1 تصویر ذهنی از مقصد  13/1  19/1  15/1  
 

بالرای هماله    AGFIو  RMSEA ،GFIص مقدار شاخ

مالالوارد نیالالز تاییالالدی بالالر بالالرازش خالالوب مالالدل اسالالت. 

های این پژوهر با سالاختار عالاملی ایالن    نابراین دادهب

 پرسشنامه برازش مناسدی دارد.

گیری در مالورد تاییالد یالا    قدل از آزمون مدل و نتیجه

باله ارزیالابی روایالی و پایالایی پرسشالنامه       هارد فرضیه

باله منظالور بررسالی روایالی از     پژوهر پرداخته شد. 

تحلیل عاملی تاییدی و ضریب آلفای كرونداد نیالز باله   

نتایج  9عنوان معیار سنجر پایایی استفاده شد. جدول 

و ضالریب  حاصل از تحلیل عاملی شامل بارهای عاملی 

بالالرای متغیرهالالا و سالالوایت مالالورد  آلفالالای كروندالالاد را

 دهد.استفاده برای سنجر آنها را نشان می

 

 هاروایی همگرا و واگرای سازه .6جدول 

 عامل                

 متغیر
AVE MSV ASV ضریب آلفای كرونداد 

31/1 ارزش درک شده  51/1 23/1 33/1  

71/1 رضایت گردشگران  24/1 25/1 41/1 

95/1 وفاداری گردشگران  72/1  24/1  35/1 

34/1 تصویر ذهنی از مقصد  59/1  57/1  47/1 

 

هالا،  شالاخص  ASVو  AVE ،MSVر با توجه به مقادی

پرسشنامه دارای همگرایی و واگرایی مناسب است. با 

توجه به مقادیر ضریب آلفای كرونداد كه در تمالامی  

اسالالت، پرسشالالنامه دارای  4/1هالالا بزرگتالالر از شالالاخص

 پایایی مناسدی است. 

در ادامه این ب ر پس از بررسی نرمال بودن توزیع 

نامه، بر اسالاا روش  متغیرها و روایی و پایایی پرسش

سالالازی معالالادیت سالالاختاری بالاله آزمالالون مالالدل  مالالدل

 T-Valuesپژوهر پرداخته شد. این مدل در حالالت 

قرار دارد، كه معادل تحلیل ضرایب همدستگی است و 

توانسالت باله تاییالد یالا رد      T-Values به كمک حالالت 

ها ب ردازد. مدل زیالر خالصاله ضالرایب مسالیر     فرضیه

، بالار عالاملی و   Tحالالت  مدل معادیت ساختاری را در 

هالای متغیرهالای آشالکار ایالن     مقادیر خطا و كواریانس

 پژوهر را به نمایر می گذارد.

با توجه به الگوی تحلیالل مسالیر و نتالایج حاصالل از آن     

بالر ارزش   21/1كیفیت ادراک شده پزشکی با ضریب 

درک شده گردشگران پزشکی تاثیر معناداری داشالته  

یفیالت ادراک شالده   است. یعنی افزایر هر واحالد از ك 

درصد میزان ارزش درک شالده   21تواند پزشکی می

گردشگران پزشکی را افزایر دهد. بنالابراین، كیفیالت   

ادراک شده پزشکی بر ارزش درک شده گردشگران 

پزشکی تأثیر مثدت و معناداری دارد. لذا فرض تحقیق 

شده گیرد. كیفیت خدمات ادراکمورد تایید قرار می

بالالر ارزش درک شالالده   74/1پزشالالکی بالالا ضالالریب   

گردشگران پزشکی تاثیر معناداری داشته است. یعنالی  

افالالزایر هالالر واحالالد از كیفیالالت خالالدمات ادراک شالالده 

درصد میزان ارزش درک شالده   74تواند پزشکی می

 گردشگران پزشکی را افزایر دهد. 

بر  29/1همچنین لذت ادراک شده پزشکی با ضریب 

نالاداری  ارزش درک شده گردشگران پزشکی تاثیر مع

داشالالته اسالالت. بنالالابراین افالالزایر هالالر واحالالد از لالالذت  

درصد میالزان ارزش   29تواند شده پزشکی میادراک

درک شالالده گردشالالگران پزشالالکی را افالالزایر دهالالد.  

بالر ارزش   53/1هزینه ادراک شده پزشکی با ضریب 

درک شده گردشگران پزشکی تاثیر معناداری داشالته  
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شالده  است. پس افزایر هالر واحالد از هزیناله ادراک    

درصد میزان ارزش درک شالده   53تواند پزشکی می

 گردشگران پزشکی را افزایر دهد.

بالر ارزش   13/1ریسک ادراک شده پزشکی با ضریب 

داری نداشته درک شده گردشگران پزشکی تاثیر معنا

و بنابراین ریسک ادراک شده پزشکی بر ارزش درک 

داری نالدارد. نیالز   شده گردشگران پزشکی تأثیر معنالا 

بالر تصالویر ذهنالی     79/1زش درک شده با ضریب ار

داری داشته است. مقصد گردشگران پزشکی تاثیر معنا

توانالد  یعنی افزایر هر واحد از ارزش درک شده می

درصد میزان تصالویر ذهنالی مقصالد گردشالگران      79

پزشکی را افزایر دهالد. تصالویر ذهنالی از مقصالد بالا      

بالر رضالایت گردشالگران پزشالکی تالاثیر       32/1ضریب 

داری داشته و افزایر هر واحد از تصالویر ذهنالی   معنا

درصالالد میالالزان رضالالایت    32توانالالد از مقصالالد مالالی 

گردشگران پزشکی را افالزایر دهالد. تصالویر ذهنالی     

بر وفاداری گردشگران پزشکی  51/1مقصد با ضریب 

داری دارد. بنالابراین افالزایر هالر واحالد از     تاثیر معنالا 

درصالالد میالالزان  51توانالالد تصالالویر ذهنالالی مقصالالد مالالی

داری گردشگران پزشالکی را افالزایر دهالد. و در    وفا

بر وفاداری  71/1نهایت رضایت گردشگران با ضریب 

گردشگران پزشکی تاثیر معنالاداری داشالته و افالزایر    

درصالد   71توانالد  هر واحد از رضایت گردشگران می

میزان وفاداری گردشگران پزشکی را افالزایر دهالد.  

 
 ضرایب مسیر .1شکل 

 

 

 

 
 و سطح معناداری tآماره  .2شکل 
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 خالصه ضریب مسیر و معناداری مدل معادالت ساختاری. 7جدول 

 سطح معناداری T ضریب مسیر (Reflectiveمسیر )

 114/1 72/2 21/1 ارزش درک شده  كیفیت خدمات ادراک شده

 112/1 31/5 74/1 ارزش درک شده  كیفیت ادراک شده پزشکی

 111/1 71/2 29/1 شده ارزش درک  لذت ادراک شده پزشکی

 112/1 53/5 53/1 ارزش درک شده  هزینه ادراک شده پزشکی

 147/1 22/2 13/1 ارزش درک شده  ریسک ادراک شده پزشکی

 117/1 74/5 79/1 تصویر ذهنی از مقصد  ارزش درک شده

 111/1 57/7 32/1 وفاداری گردشگران  تصویر ذهنی از مقصد

 113/1 73/2 51/1 رضایت گردشگران  تصویر ذهنی از مقصد

 111/1 21/7 71/1 وفاداری گردشگران  رضایت گردشگران

 

 بحث

 بین دو رابطه توان گفت كهدر تدیین فرضیه اول می

كیفیت ادراک شالده و ارزش درک شالده یالک     متغیر

شده ت ادراکكیفی اگر و رابطه مستقی  و مثدت است

یفیت ادراک شده ك اگر و ترقوی این اثر یابد افزایر

 ایالن  شد خواهد ضعید این رابطه  دیعتاً شود ضعید

 بالودن  جهالت  ه  و دار بودناساا معنی بر موضوع

اسالت. نتالایج    كیفیالت ادراک شالده قابالل اسالتنداط     اثر

( هم الوانی  11های تحقیالق ابراهیمالی )  تحقیق با یافته

د كاله كیفیالت   نال دهدارد. نتایج تحقیالق وی نشالان مالی   

و تمایالت رفتالاری مشالتریان   خدمات بر عا فه لذتی 

دار دارد. با این حالال، رابطاله بالین    تاثیر مستقی  و معنا

دار ارزش درک شده با تمایالت رفتاری مشتریان معنا

ندود. در كل، با توجه به نتالایج بدسالت آمالده از ایالن     

هالا بایالد باله دندالال بهدالود      پژوهر، مدیران رستوران

ت كیفیت خدمات ارائاله شالده در جهالت ایجالاد رضالای     

مشتریان بوده و بر اهمیت عا فه لالذتی و هیجانالات   

مثدت در ایجاد ارزش درک شده و رضالایت مشالتری   

هالای ایالن   عالالوه بالر ایالن یافتاله     تأكید داشالته باشالند.  

 ن و همکالاران هالا  ،(51) پژوهر با نتایج مطالعات گی 

 نیز سازگار است. (52)و یی و همکاران  (51)

 بین دو رابطه هتوان گفت كدر تدیین فرضیه دوم می

شده یفیت خدمات ادراک شده و ارزش درکك متغیر

كیفیت خدمات  اگر و یک رابطه مستقی  و مثدت است

اگر كیفیت  و ترقوی این اثر یابد ادراک شده افزایر

 ایالن رابطاله    دیعتاً ،شود خدمات ادراک شده ضعید

 اسالالاا بالالر موضالالوع ایالالن. شالالد خواهالالد ضالالعید

كیفیالت خالدمات    اثر بودن جهت ه  و بودندارمعنی

اسالالت. نتالالایج تحقیالالق بالالا  ادراک شالالده قابالالل اسالالتنداط

( هم الوانی دارد. نتالایج   21های تحقیق كالاممی ) یافته

دهالد كاله كیفیالت ادراک شالده     تحقیق وی نشان مالی 

نسدت به ارزش ادراک شده از مهمتالرین پیامالدهای   

تصویر ذهنی گردشالگران اسالت. همچنالین، مشال ص     

در تصویر ذهنالی   گردید كه كیفیت عوامل ناملموا

گردشالالگران تالالاثیر معنالالاداری نالالدارد. همچنالالین نتالالایج 

ارد. ( هم الوانی د 21هالای گالودرزی )  تحقیق بالا یافتاله  

بالین قیمالت خالدمات     دهالد نتایج تحقیق وی نشان می

درمالالانی و گردشالالگری، كیفیالالت خالالدمات درمالالانی و  

گردشگری، فرهنالگ، امکانالات، تسالهیالت و تجهیالزات     

العات و ارتدا ات با درمانی و گردشگری و فناوری ا 

توسعه گردشگری پزشکی در كالنشهر شالیراز رابطاله   

داری وجالالود دارد. همچنالالین بالالین گردشالالگران  معنالالی

های م تلد به لحاظ میزان رضایتمندی پزشکی استان

از )قیمالالت، كیفیالالت، فرهنالالگ، امکانالالات، تسالالهیالت و    

تجهیزات و فناوری ا العات و ارتدا ات( تفاوت وجود 

های این پالژوهر بالا نتالایج    عالوه بر این یافتهداشت. 

( و 57(، حانالالگ و همکالالاران )2مطالعالالات بالالوی و لالالی ) 

 ( نیز سازگار است.53آساكر و همکاران )

 بین دو رابطه توان گفت كهدر تدیین فرضیه سوم می

لالذت ادراک شالده و ارزش درک شالده یالک      متغیالر 
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لذت ادراک شالده   اگر و رابطه مستقی  و مثدت است

لالذت ادراک شالده    اگر و ترقوی این اثر یابد یرافزا

 این .شد خواهد ضعید این رابطه  دیعتاً ،شود ضعید

 بالودن  جهت ه  و دار بودنمعنی اساا بر موضوع

است. نتایج تحقیالق   لذت ادراک شده قابل استنداط اثر

( هم الوانی دارد. نتالایج   22هالای حیالدرزاده )  با یافتاله 

هالای درک شالده   دهد كه ارزشتحقیق وی نشان می

گردشگران بر روی رضایتمندی آنها تاثیر مثدتی دارد. 

دار رضایت بالا تمالایالت   در نهایت رابطه مثدت و معنی

های این پژوهر عالوه بر این یافتهرفتاری تایید شد. 

ن و همکاران ها (،59با نتایج مطالعات گوو و همکاران )

 ( نیز سازگار است.53( و آساكر و همکاران )51)

بالین   رابطاله  توان گفت كهر تدیین فرضیه  هارم مید

هزینه ادراک شده و ارزش درک شده یک  متغیر دو

هزینه ادراک شده  اگر و رابطه مستقی  و مثدت است

هزینه ادراک شده  اگر و ترقوی این اثر یابد افزایر

 این ،شد خواهد ضعید این رابطه  دیعتاً شود ضعید

 بالودن  جهالت  ه  و بودندارمعنی اساا بر موضوع

اسالت. نتالایج    هزیناله ادراک شالده قابالل اسالتنداط     اثالر 

( هم الوانی  25های پتریک و همکالاران ) تحقیق با یافته

دهالد كاله افالزایر    دارد. نتایج تحقیق آنها نشالان مالی  

مندی فیالالت خالالدمات بالاله  الالور معنالالاداری رضالالایت   كی

گردشگر از تسالهیالت گردشالگری و تمایالل باله سالفر      

دهالد، بنالابراین،   ر مالی مجدد آنان را تحت تالأثیر قالرا  

كالاله بالالین تصالالویر ذهنالالی و كیفیالالت  رود انتظالالار مالالی

شالالده از عوامالالل ملمالالوا و نالالاملموا رابطالاله ادراک

هالای  عالوه بر این یافتاله  معناداری وجود داشته باشد.

( و گالوو و  51این پالژوهر بالا نتالایج مطالعالات گالی  )     

 ( نیز سازگار است.59همکاران )

شالود و  نمالی  دق نتالایج تحقیالق فرضالیه پالنج  تاییالد      

ریسالالک ادراک شالالده پزشالالکی بالالر ارزش درک شالالده 

داری گردشالالگران پزشالالکی شالالهر اردبیالالل تالالاثیر معنالالی

 ندارد.

بالین   رابطاله  توان گفت كاله در تدیین فرضیه شش  می

تصویر ذهنی از مقصد و ارزش درک شده  متغیر دو

تصالویر ذهنالی    اگر و یک رابطه مستقی  و مثدت است

تصالویر   اگالر  و تالر قالوی  ایالن اثالر   یابد مقصد افزایر

 ضالعید  ایالن رابطاله    دیعتاً شود ذهنی مقصد ضعید

 و دار بالودن معنی اساا بر موضوع این ،شد خواهد

تصالویر ذهنالی از مقصالد قابالل      اثالر  بالودن  جهت ه 

است. نتایج تحقیق در مورد فرضیه ششال  بالا    استنداط

( هم الوانی دارد. نتالایج   27های منصوری موید )یافته

رنت، كه از نظالر گردشالگران   تحقیق وی نشان داد اینت

مهمترین ابزار برای كسب ا العات در مورد مقصالد  

است، بر تصالویر عالا فی گردشالگران تالأثیر بسالزایی      

دارد. به این ترتیب كه تصویر عا فی گردشگرانی كه 

از اینترنالت بالاله عنالوان مندالالع ا العالاتی خالالود اسالالتفاده    

كننالد،  كنند و كسانی كه از اینترنالت اسالتفاده نمالی   می

متفاوت است. همچنین نتالایج تحقیالق در مالورد     كامالً

( 23) همکالالارانهالالای بالالالگلو و فرضالالیه ششالال  بالالا یافتالاله

دهالد كاله   هم وانی دارد. نتایج تحقیق آنها نشان مالی 

شالالناختی و ارزیالالابی عالالا فی تالالأثیر  ارزیالالابی ادراكالالی/

هالای  عالوه بر این یافتهمستقیمی بر تصویر كلی دارد. 

(، 57نالگ و همکالاران )  این پژوهر با نتایج مطالعات حا

( نیز سازگار 53( و آساكر و همکاران )54اوزبیو ویرا )

 است.

 بین دو رابطه توان گفت كهدر تدیین فرضیه هفت  می

تصویر ذهنی از مقصالد و رضالایت گردشالگران     متغیر

تصالویر ذهنالی    اگر و یک رابطه مستقی  و مثدت است

تصالویر   اگالر  و تالر قالوی  ایالن اثالر   یابد مقصد افزایر

 ضالعید  ایالن رابطاله    دیعتاً شود ی مقصد ضعیدذهن

 و بالودن دارمعنالی  اسالاا  بر موضوع این خواهد شد

تصالویر ذهنالی از مقصالد قابالل      اثالر  بالودن  جهت ه 

است. نتایج تحقیق در مورد فرضیه هفالت  بالا    استنداط

( هم وانی دارد. نتالایج تحقیالق   29های كانکنون )یافته

های گیهای دموگرافیک، ویژوی نشان داد كه ویژگی

فرهنگالالی و تالالاری ی بالالا رضالالایت گردشالالگران ارتدالالاط  

معناداری با یکدیگر دارند. همچنالین نتالایج تحقیالق در    

( هم وانی 24های سونگ )مورد فرضیه هفت  با یافته

دارد. نتایج تحقیق وی نشان داد كاله عالواملی هماننالد    
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سالالن، جالالنس، فرهنالالگ و همچنالالین كیفیالالت خالالدمات و 

ر رضالالایتمندی تسالالهیالت ارائالاله شالالده در مقصالالد، بالال  

شالود  گردشگران تأثیر فراوانالی دارد كاله باعالی مالی    

گردشگران بتوانند تجربه مجدد سفر را داشته باشند 

شود كاله  و همچنین رضایتمندی گردشگران باعی می

های مثدت مقصد گردشگری با آنان در مورد ویژگی

تواننالد در  سایرین صحدت كنند. این گردشالگران مالی  

همی را ایفا كنند به همین بازاریابی گردشگری نقر م

دلیل باید سعی شود كه گردشالگران ورودی باله یالک    

مقصد را با رضایتمندی كامل هدایت كرد. در نهایالت  

های آقالایی  نتایج تحقیق در مورد فرضیه هفت  با یافته

دهالد  ( هم وانی دارد. نتایج تحقیق وی نشان مالی 23)

كه بالین كیفیالت خالدمات و تسالهیالت بالا رضالایتمندی       

ران همدسالتگی مثدالت و معنالاداری در تمالامی     گردشگ

های مناسب ها برقرار است و تأسیس اقامتگاهشاخص

توانالد عالاملی جهالت    جهت استراحت گردشالگران مالی  

رضایتمندی و جذب گردشگران باله شهرسالتان قالروه    

هالای ایالن پالژوهر بالا نتالایج      عالوه بر این یافته باشد.

زگار ( نیز سا59( و گوو و همکاران )51مطالعات گی  )

 است.

بالین   رابطاله  توان گفت كهدر تدیین فرضیه هشت  می

تصویر ذهنی مقصد و وفاداری گردشالگران   متغیر دو

تصالویر ذهنالی    اگر و یک رابطه مستقی  و مثدت است

تصالویر   اگالر  و تالر قوی این اثر یابد از مقصد افزایر

 ضالعید  ایالن رابطاله    دیعتاً شود ذهنی مقصد ضعید

 و بالودن دارمعنالی  اااس بر موضوع این شد خواهد

تصالویر ذهنالی از مقصالد قابالل      اثالر  بالودن  جهت ه 

است. نتایج تحقیق در مورد فرضیه هشالت  بالا    استنداط

( هم الوانی دارد.  3های ابراهی  پور و همکاران )یافته

هالای رفتالار   دهد كه مرلفاله نتایج تحقیق وی نشان می

شالالهروندی سالالازمانی بالالا وزن متفالالاوت بالالر وفالالاداری 

گذار است كه از بین آنها پنج مرلفاله  گردشگران تأثیر

پیشگامی در كار، جوانمردی، از خود گذشتگی، ومیفاله  

هالای تعهالد   شناسی و نوع دوستی بیشالترین و مرلفاله  

كاری، وجدان كاری و خودآموزشی و خالود بهدالودی   

كمترین وزن نسدی را در وفاداری گردشگران دارند. 

العالات  های این پژوهر با نتالایج مط عالوه بر این یافته

 ( نیز سازگار است.53كوبان )و  (2) همکارانبوی و 

 بین دو رابطه توان گفت كهدر تدیین فرضیه نه  می

رضالایت و وفالاداری گردشالگران پزشالکی یالک       متغیر

 رضالایت افالزایر   اگر و رابطه مستقی  و مثدت است

  دیعتاً شود رضایت ضعید اگر و ترقوی این اثر یابد

 اسالاا  بر موضوع این شد خواهد ضعید این رابطه

رضالایت قابالل    اثالر  بالودن  جهالت  ه  و داربودنمعنی

است. نتایج تحقیق در مالورد فرضالیه نهال  بالا      استنداط

ارد. نتالالایج ( هم الالوانی د21پالالور )هالالای ابالالراهی یافتالاله

بالین عوامالل سالازمانی و     دهالد تحقیق وی نشالان مالی  

محیطی با رضایت گردشگران و همین  ور بالین ایالن   

ران با وفاداری رابطه مثدالت  عوامل و رضایت گردشگ

داری وجود دارد. در نتیجه عوامل سازمانی و و معنی

محیطی موجب افزایر رضایت گردشگران و باله تدالع   

هالالا، بالاله معنالالی بازگشالالت   آن افالالزایر وفالالاداری آن 

شالود.  ها مالی گردشگران و معرفی منطقه از سوی آن

های این پژوهر با نتالایج مطالعالات   عالوه بر این یافته

( و بالالوی و 53(، كوبالالان )51)همکالالاران ال و خالالكاروا

 ( نیز سازگار است.2) همکاران
 

 نتیجه گیری

ارزش درک شالالده، بالاله عنالالوان عنصالالری اساسالالی در  

و تحقیقات نشان داده است كه  استراتژی رقابتی است

بین كیفیت، ارزش، رضایت و تمایالت رفتاری از جمله 

وفاداری مشتری، قیمت، قصد خرید مجدد و تدلیغات 

شفاهی مثدت روابط معنادار وجود دارد. بر این اساا 

تاثیر ارزش درک شده در این تحقیق تالش گردید تا 

بالالر تصالالویر ذهنالالی مقصالالد، رضالالایت و وفالالاداری      

گردشگران پزشکی در شالهر اردبیالل مالورد بررسالی     

گیالری از روش در دسالترا   قرار گیرد. برای نموناله 

از  هالا نیالز بالا اسالتفاده    استفاده شد و گالردآوری داده 

پرسشنامه استاندارد انجام گرفت. نتایج تحقیق نشالان  

داد ارزش درک شالالده بالالر تصالالویر ذهنالالی مقصالالد    
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داری داشالالته اسالالت. گردشالالگران پزشالالکی تالالاثیر معنالالا

تصویر ذهنی از مقصد بر رضایت گردشگران پزشکی 

تاثیرگذار بالوده اسالت. تصالویر ذهنالی از مقصالد بالر       

رد و در داری داوفاداری گردشگران پزشکی تاثیر معنا

نهایالالت تالالاثیر رضالالایت گردشالالگران بالالر وفالالاداری      

گردشگران پزشکی نیز مورد تاییالد قالرار گرفالت. بالا     

توجه به نتایج بدست آمده، در ادامه ایالن ب الر باله    

 شود.ارائه پیشنهادات پرداخته می

 پیشنهادهای حاصل از نتایج فرضیه اول تا پنجم

 دق نتایج بدست آمده از تحقیق مشال ص شالد كاله    

ای كیفیت ادراک شده پزشکی، كیفیت خدمات متغیره

ادراک شده، لذت ادراک شده پزشکی، هزیناله ادراک  

تاثیر مثدت شده پزشکی و ریسک ادراک شده پزشکی 

دارد. بنالالابراین ارزش درک شالالده داری بالالر معنالالی

 گردد:پیشنهاد می

مسئوین امر گردشگری پزشکی، مراكز بهداشتی و  -

اینالد تالا گردشالگران    درمانی را مجهز باله امکانالاتی نم  

پزشکی بتوانند به راحتی از خدمات درمالانی اسالتفاده   

 نمایند.

هالالا و پزشالالکان و پرسالالتاران مسالالتقر در بیمارسالالتان -

هالالای آموزشالالی م صالالوص را مراكالالز درمالالانی دوره

بگذرانند تالا بتواننالد باله نحالو احسالن باله گردشالگران        

 پزشکی خدمات ارائه دهند.

ای از پزشکان مت صص و فوق ت صص بیشتری بالر  -

ارائه خدمات پزشگی به گردشگران در شالهر اردبیالل   

های پزشکی به دعوت به عمل آید تا در تمامی زمینه

 قدر كافی به گردشگران پزشکی خدمت رسانی شود.

های م صوص برای گردشالگران پزشالکی در   نوبت -

نظر گرفته شود تا آنها مجدالور باله گذرانالدن بیشالتر     

 وقت خود در مراكز درمانی نشوند.

ها و مراكز درمانی امکانات اورت بیمارستاندر مج -

رفالالاهی ویالالژه بالالرای گردشالالگران پزشالالکی از جملالاله   

رستوران، هتل و سرویس بهداشالتی در نظالر گرفتاله    

 شود.

هالالای در بالالدو ورود گردشالالگران پزشالالکی، نقشالاله   -

راهنمای گردشالگری بالا تاكیالد بالر مراكالز پزشالکی و       

 درمانی در اختیار آنها قرار داده شود.

وص نشالالانگر مراكالالز درمالالانی و هالالای م صالالتالالابلو -

پزشکی در سطح شهر به صورت برجسته نصب شالود  

 تا گردشگران پزشکی د ار سردر گمی نشوند.

كنترل یزم و كافی بر قیمت خدمات پزشکی بالرای   -

 گردشگران انجام شود. 

توریسالالتی در مجالالاورت   -هالالای پزشالالکی دهکالالده -

های گرم درمانی كه فاصله زیادی با شهر اردبیل آب

 ایجاد شود. ندارند

 پیشنهادهای حاصل از نتایج فرضیه ششم

 دق نتایج بدست آمده از تحقیق مشال ص شالد كاله    

داری بالر تصالویر   ارزش درک شده تاثیر مثدت معنالی 

ذهنی از مقصد گردشگران پزشکی شهر اردبیل دارد. 

 گردد:بنابراین پیشنهاد می

های گردشگری م صوص ارائه خدمات باله  شركت -

شهر اردبیل راه انالدازی شالود    گردشگران پزشکی در

 تا به  ور خاص به آنها خدمات ارائه دهند.

سیستمی برای رسالیدگی باله شالکایات گردشالگران      -

پزشکی راه اندازی شود تا به بهترین نحو به شالکایات  

 آنها در حوزه خدمات پزشکی رسیدگی شود.

هالا و  هالا، هتالل  های ت فیالد ویالژه رسالتوران   كارت -

ی گردشگران پزشالکی در  مراكز اقامتی و درمانی برا

 نظر گرفته شود.

ها و مراكزی كاله مراجعالات گردشالگران    بیمارستان -

پزشکی به آنجا زیالاد اسالت، تعالداد كاركنالان خالود را      

 افزایر دهند.

عالوه بر ارائه خدمات پزشکی، تورهای گردشگری  -

یک روزه برای همراهالان بیمالاران در مواقالع بیکالاری     

 آنها در نظر گرفته شود.

ای و اینترنتالالی در مالالورد تورهالالای انهتدلیغالالات رسالال -

گردشگری پزشکی شهر اردبیل به  ور وسالیع انجالام   

 شود.
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های گردشگری و تفریحی در مراكز درمانی، جاذبه -

 به بیماران و همراهان آنها معرفی شوند.

هالالای درمالالانی از پتانسالالیل موجالالود در زمینالاله آب  -

ت شالالهر اردبیالالل بالالرای درمالالان  ورموجالالود در مجالالا

 ده شود.ها استفابیماری

تعهدات یزم به بیماران و گردشالگران پزشالکی در    -

ها و خدمات پزشالکی  مورد نتیجه ب ر بودن جراحی

 ارائه شود.

 هشتم پیشنهادهای حاصل از نتایج فرضیه هفتم و

 دق نتایج بدست آمده از تحقیق مشال ص شالد كاله    

تالاثیر مثدالت معنالی داری بالر     تصویر ذهنی از مقصالد  

پزشالکی شالهر اردبیالل    رضایت و وفاداری گردشگران 

 دارد. بنابراین:

های خدمات پزشکی و مهمانداران با كاركنان ب ر -

 گردشگران رفتار مناسب داشته باشند.

خالالدمت بالاله گردشالالگران پزشالالکی، اولویالالت اصالاللی   -

 كاركنان ب ر خدمات پزشکی و مهمانداران باشد.

در صورت قصور پزشکی، تمهیدی اندیشیده شالود   -

 ود.تا خسارت به بیمار پرداخت ش

مراكالز درمالالانی خالالاص باله  الالور شالالدانه روزی بالاله    -

 گردشگران پزشکی خدمت رسانی كنند.

تالرین امکانالات پزشالکی    مراكز درمانی به پیشالرفته  -

 مجهز شوند.

 پیشنهادهای حاصل از نتایج فرضیه نهم

 دق نتایج بدست آمده از تحقیق مشال ص شالد كاله    

رضالالایت تالالاثیر مثدالالت معنالالی داری بالالر وفالالاداری      

شهر اردبیل دارد. بنابراین پیشنهاد گردشگران پزشکی 

 گردد:می

ی محل اقامت هاارتداط با مدیریت و كاركنان هتل -

 گردشگران به سهولت انجام شود.

هالای درمالانی و پزشالکی باله     امکان پرداخت هزینه -

 های م تلد الکترونیکی و اینترنتی فراه  شود.روش

ها و خدمات گردشگری سیست  رزرو اینترنتی هتل -

 د.ایجاد شو

به مشکالت گردشگران پزشالکی باله  الور خالاص و      -

 خار  از نوبت پرداخته شود.

هالای  خدمات ارائه شده درمانی و پزشکی با وعده -

 داده شده منطدق و مطابق انتظار گردشگران باشد.

مراكز خرید با موقعیت مکانی و امکالان دسترسالی    -

 مناسب در شهر ایجاد شود.

ری كیفیت خدمات حمل و نقل شالهری و بالین شاله    -

 ب صوص برای گردشگران افزایر یابد.

 هامحدودیت

ایالن پالژوهر در بالالین گردشالگران ورودی باله شالالهر     

اردبیل انجام یافته است و بنابراین در تعمی  نتایج باله  

سایر شهرها بایستی با احتیاط عمل شود. محالدودیت  

دیگر ناشی از گردآوری ا العات از  ریق پرسشنامه 

عات ارائه شده از سوی است كه قابلیت اعتماد به ا ال

 د.دهبرخی از پاسخ دهندگان را كاهر می
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