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   چکیده
 متداول کامالً در فرایند صادرات کاالتریان خارجی ی بازاریابی جهت جذب مشهافعالیتانجام 
 .صادرات خدمات پزشکی رواج چندانی ندارد مخصوصاًاما انجام این کار در زمینه صادرات و ؛ است

ناسایی ش بر هابیمارستان اینترنتی بازاریابی یهافعالیت تأثیربررسی  هدف با حاضر پژوهش
 ژوهشپ این .است گرفتهانجام پزشکی گردشگری در خدمات صادرات رشد و صادراتی هایفرصت

 تحقیق مدل از توسعه پس پژوهش این در .است توصیفی، روش نظر از و کاربردی، هدف نظر از

 قرار تایید آن مورد پایایی و روایی وشد  تدوین ای پرسشنامه مربوطه، های فرضیه استخراج و

ب ضری پایایی نیز از سنجش جهت روایی صوری و روایی واگرا و از روایی سنجش گرفت. جهت
بیمارستان خصوصی شهرهای  50 شامل پژوهش آماری جامعه شد. استفاده کرون باخ آلفای

 کوکران فرمول از استفاده با نمونه اندازه هباشد کمی گردشگر پذیر تهران، مشهد، اصفهان و شیراز

با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. سرانجام و شد  تعیین 22 برابر
 تحلیل منظوربه. توزیع شد المللینبپذیرش بیماران  کارکنان بخشدر بین پرسشنامه پژوهش 

 پژوهش نشان یجنتا .به کار گرفته شد اسالپی افزارنرم و ساختاری عادالتسازی ممدل هاداده
و  رشد  یصادرات یهافرصت ییبر شناسا هایمارستانب ینترنتیا یابیبازار هاییتوانمند دهدیم

 هاییتوانمند یممستق یراثر غ ین. همچنباشدیموثر م یپزشک یصادرات خدمات گردشگر
 یهاتفرص ییشناسا یقاز طر یپزشک یبر رشد صادرات خدمات گردشگر ینترنتیا یابیبازار

 .یدگرد ییدتا یصادرات

ی شددناسددای، پزشددکی گردشددگری، خدمات صددادرات رشددد، اینترنتی بازاریابی هایتوانمندی :کلیدی هایواژه

 صادراتی هایفرصت

 JEL: M16, F23, I11 بندیطبقه
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 مقدمه
 مردم معیشت شد موجب، گذشته یهاسال در ایران اقتصادی نظام  لیه نا ادالنه و گسدترده  یهاتحریم

 روینازا .(3131و همکاران،  خوخوشایمانی ) باشد کشور یهاچالش ینترمهم از یکی اقتصادی توسعه و
برای اولین بار اصدالال  اقتصداد مقاومتی را با موددمون رشد مستمر    1989مقام معظم رهبری در سدال  

 جهانی اقتصاد هصنایع  مد از، گردشگری صنعت .معرفی کردند گرابرونو  زابروناقتصدادی و اقتصادی  

 در، را صنعتاین  گردشگری جهانی سازماناست؛  کشورها از بسیاری بخش اقتصادی تریناصلی حتی و

( و دستیابی به 1991زاده، اسکویی و ولی ،برقی) اقتصادی رشد در مهمی  امل، اقتصدادی  کاتالیزور نقش
 ایرشتهینبیک فعالیت   نوانبهشگری گر است. کرده معرفی (1985میرزایی،  راد و پرویز) اهداف هزاره

و آثار  (1992، یو سبزجاودان ، نژادحاجی؛ 1995 ،انیجهان)با ث رشدد اقتصدادی کشدور شدود      تواندمی
 احیای اجتما ی، سددرمایه  و افزایش مشددارکت  اشددتلال،  درآمد، ایجاد فزایشامثبت فراوانی از جمله 

(. به همین دلیل است که در تدوین 1992،فرداسالمو  نژادحاجیآورد )ود به ارملان محلی با خ هایشارز
 ورمقدمپ اسما یل ،خیریشود )ی از اقتصاد قلمداد میجزئ  نوانبهاستراتژی اقتصاد مقاومتی، گردشگری 

 (1995، ده باشیو 
 182در میان  2018کشور ایران در سال  ،1انجمن سفر و گردشگری منتشرشده آخرین گزارش بر اسداس 

رتبه  GDPسهم نسبی آن از  ازنظرو  95مقدار ماللق اندازه صنعت گردشگری رتبه  ازنظرکشدور جهان،  
 1جدول  2.هسدددترا دارا  126رتبه  بلندمدترشدددد  ازنظرو  19رشدددد این صددنعت رتبه   ازلحاظ و 126

 دهد.دیگری را در این زمینه گزارش می هایشاخص
 

 (2112انجمن سفر و گردشگری، گردشگری)های وضعیت ایران در برخی شاخص -1 جدول

  شاخص
متوسط 

                    جهانی

وضعیت 

  ایران
  رتبه

 GDP  5/21 8/11 95 نسبت مشارکت مستقیم گردشگری به

 GDP  9/62 1/90 95نسبت مشارکت کل گردشگری به 

 90 9/552 5/991  مشارکت مستقیم گردشگری از اشتلالنسبت 

 21 6/1511 2921  نسبت مشارکت کل گردشگری از اشتلال

 22 8/2 8/2  گذاری کلگذاری در گردشگری به سرمایهنسبت سرمایه

 51 6/2 1/8  نسبت صادرات گردشگری به صادرات کل

 
اید در ب جایگاهی که استحقاق آن را داشته نرسیده است.مشهود است که تاکنون کشورمان اصالً به کامالً 

 از و باشد گردشگر میلیون 04 میزبان باید ایران 3141 سال تا شدهبینیپیش اندازچشم سند نظر داشت در

                                                                                                                             
1. World Travel & Tourism Council 

2. Travel & Tourism Economic Impact 2018 Iran   
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 فاصله شدهبینیپیش این سند در آنچه به کند. و تا دستیابی  کسب ارزي درآمد دالر میلیارد 02 محل این
یري از گپذیري قیمتی در بسته سفر گردشگران، بهرهجود دارد. استفاده از مزیت رقابتو زیادي بسیار

هاي منظور لحاظ کردن متغیرهاي بومی و فرهنگی در برنامهمشاوران بازاریابی خارجی در بازارهاي هدف به
 منظورگردشگري به اطالعات موجود درگاه )پورتال( ( و ارتقاي3131خو و همکاران، تبلیغاتی )ایمانی خوش

نیازهاي گردشگران  بهتر درک و بازاریابی مشترک يهاایجاد فعالیت، جامع اطالعات به دسترسی تسهیل
از طرفی  رود.( ازجمله راهکارهاي افزایش سهم بازار گردشگري به شمار می3131)رضوانی و همکاران، 

محسوب می  حوزه گردشگري وجهت شایان و رشد به رو يهابخش از یکی عنوانبه سالمت گردشگري
 تندرستی، گردشگري گردشگري شاخهسه به کل در سالمت گردشگري (.3131)واعظی و همکاران،  شود

 درمان منظوربه مسافرت(. 3131)شیرمحمدي و همکاران، است  شدهتقسیم پزشکی گردشگري و درمانی
 مراکز وها بیمارستان در پزشکی نظارت تحت جراحی يهاعمل از نوعی انجام یا جسمی يهابیماري
 از یکی عنوانبه پزشکی گردشگري (.3131گویند )رضایی نور و همکاران،  پزشکی گردشگري را درمانی

ردشگر هر گ گردد و باید به این نکته مهم توجه نمود کهمی المللی محسوببین بازاریابی مهم راهبردهاي
رسانی تابناک و به نقل از معاون به گزارش پایگاه اطالعسه برابر گردشگر عادي ارزآوري دارد.  پزشکی

وزیر بهداشت کشورمان بنا به دالیلی ازجمله فعالیت گسترده دالالن و نیز بستري شدن بیماران در 
مربوط  32آخرین آمار به سال  هاي خصوصی اطالع دقیقی از تعداد بیماران خارجی وجود ندارد.بیمارستان

 324با ثبت سفر و درمان که  یک سال بعد آن را اعالم کرد پزشکیري گردشگري شود که شوراي راهبمی
میلیون دالر درآمد از این محل براي  244حدود  32هزار بیمار خارجی در سامانه وزارت بهداشت، سال 

طبق برنامه مدون این در حالی است که شود. شده است که نیم درصد از سهم جهان میکشور حاصل
ایران باید بتواند هرسال  3144عه تجارت کشور و سازمان میراث فرهنگی و گردشگري در افق سازمان توس

هزار شغل در  311در داخل کشور جذب کند که در این صورت بیش از  پزشکیهزار نفر گردشگر  224
ر به بیش از یک میلیارد دال پزشکیکشور از این راه ایجاد خواهد شد و درآمد کشور از جذب گردشگران 

 امکان به توجه با باید ولی نرسد نظر به گرایانهواقع رقم این شاید کنونی وضعیت به توجه باخواهد رسید. 

مراکز  و هامجرب، بیمارستان و متخصص پزشکان با توجه به داشتن گردشگري پزشکی در ایران توسعه
 شناسایی گردشگري درمانی صنعت توسعه بر مؤثر درمان، عوامل يهاهزینه بودن پایین و مجهز درمانی

 (.3131آغاج و همکاران،  یالقوز شود )قاسمی اتخاذ آن توسعه براي مناسبی گذاريسیاست و

 .بوده است موردتوجهدر همین راسدتا موضدوج جذب گردشگر پزشکی در بین محققین کشورمان همواره    
 مثال نوانبه .اندشدددهمالر موضددوج  براین یرگذارتأث وامل   نوانبه وامل مختلفی  هادر این پژوهش

، همکاران و حکمتتارنما )نوری، (1992، الکترونیکی )ملکی و توانگر پذیرش، یرسدداناطالجتوان به می
و جاودان ، نژاد تبلیلات نوین )حاجی، (1991، مداوم )کشاورز و همکاران و مناسدب  تبلیلات وجود، (1999
  .اشاره نمود، (1992، یسبز

ر از ند به همراه تعدادی دیگاتلقی شده مؤثرایش گردشدگری پزشکی  در افز یختهوگرجسدته این موارد که 
به این که  . از طرفی با توجهاندشدهبندیطبقهی بازاریابی اینترنتی هادر قالب کلی توانمندی وامل مشابه 
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درمانی در کشددورهای  راو و  هایهای داخلی، زیر سدداختها و ناآرامیبه دالیل مختلف از جمله جنگ
فراهم نشدده اسدت و همچنین هزینه درمان در ایران از بسدیاری از کشدورهای همسایه کمتر     افلانسدتان  

های فراهم کند تا با شناسایی دقیق فرصتتواند است. این موارد شرایط مناسبی برای نظام درمانی ما می
درصدددد بررسددی تاثیر    پژوهش حاضددر د. میزان جذب گردشددگر پزشددکی را افزایش دهن صددادراتی 
ات های صادراتی و  رشد صادرات خدمها بر شدناسایی فرصت های بازاریابی اینترنتی بیمارسدتان توانمندی

ادرات های بازاریابی اینترنتی بر رشد ص. همچنین اثر غیر مستقیم توانمندیباشدیگردشدگری پزشدکی م  
 گردد.های صادراتی بررسی میخدمات گردشگری پزشکی از طریق شناسایی فرصت

 مبانی نظری

 1اینترنتی بازاریابی یهاتوانمندی 
 یهاشرکت کرده است وارائه جدیدی برای ترویج محصوالت و خدمات و تولید درآمد  هایفرصتاینترنت 

 در .(2011، 2لی و وانگکنند )استفاده  هافرصتاز ، سایتکنند با ایجاد وبسعی می، کوچک و بزرگ
 تجاری نام ره پیرامون بازاریابی یهافعالیت از مهمی بخش به اینترنتی بازاریابی، امروز وکارکسب شرایط

 و حرکت انامک برای اساسی نیازی به اینترنتی بازاریابی نیز مجازی یهاسازمان ظهور با .است شدهیلتبد
، ارتباط ریبرقرا و ایجاد در اطال ات فناوری از استفاده، اینترنتی بازاریابی .است شدهیلتبد توسعه تداوم
 هب اینترنتی بازاریابی، دیگر بارتبه؛ (1992، غمبی و د ایی)است  مشتریان روابط مدیریت و ینیآفرارزش
 ازارب سهم افزایش با ث کنندگانمصرف و دیگر یهاسازمان با سازمان آسان ارتباط کردن فراهم دلیل
 تمام اینترنتی بازاریابی درواقع .(9،2016و همکاران بیانچی) گرددمی بازار در خدمت یا محصول یک

 را یبازاریاب تحقیقات و فروش از پس خدمات، فروش یهافعالیت، مشتریان روابط مدیریت یهافعالیت
 یهافناوری رسای و اینترنت از استفاده در سازمان توانایی به اینترنتی بازاریابی قابلیت .گیرد دربرمی

 اطال ات به انمشتری دستیابی موجب تعامالت این .کندمی اشاره مشتریان با ارتباط تسهیل برای اطال اتی
، یابد )مانیان و رونقیمی دست مشتریان اطال ات به نیز سازمان زمانهم طوربه و شودمی سازمان منابع و

 بازار رشد به غیرمستقیم طوربه اینترنتی بازاریابی قابلیت، براین  الوه .(2012 یالگوهربه نقل از  1992
 سایر تولید رایب را شرکت توانایی، اینترنتی بازاریابی یهاقابلیت، طورکلیبه .شودمی منجرالمللی بین

 ازاریابیب رشد بر مثبتی تأثیر دارای خود ینوبهبه که دهدمی افزایش سازمان داخل در داخلی یهاقابلیت
ر سراسر د های بازاریابی اینترنتی دسترسی سریع به اطال ات بازارتوانمندی درواقع .هست شرکتالمللی بین

 خارجی و داخلی روابط شود و توسعهمیگیری بهتر صمیماین موضوج منجر به تکند که فراهم میرا جهان 
، 2جین شود )مون ومیصادرکنندگان  المللیبین کند و منجر به بهبود  ملکردمی تسهیل را شرکت یک

                                                                                                                             
1. Internet Marketing Capabilities (IMC) 

2. Li, X. & Wang 

9. Bianchi et al 

2. Moon & Jain 
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 بالقوه مشتریان به را خود، جلرافیایی و زمانی محدودیت بدون توانندمینیز  گردشگری یها( شرکت2001
 ودخ موردنیاز اطال ات طریق این از توانندمی نیز گردشگران و نمایند ارائه را خود خدمات و نموده معرفی

 .نمایند پرداخت نیز را خدمات هزینه و نموده دریافت باال دقت با و سر تبه را

 1خدمات صادرات رشد

  ملکردی ایهشاخصو یکی از  ها هستندشرکت رشدمهم های استراتژی، توسدعه بازار محصول و نفو  
بسته متلیرهای وا  نوانبهالمللی  موماً از ابعاد رشد بازار محققان بازاریابی بین .شودمیسازمان محسوب 

 زار را بررسددیاینترنت در رشددد با تأثیر المللیبرخی از تحقیقات بازاریابی بین کهدرحالی .کننداسددتفاده می
، (1991زاده، و ولی اسکوییبرقی  ؛2011، 9توفن و هامرول ؛1220، 2ویکراماسکراهیلی و ، ویتیم) کندمی

صادرات  مخصوصاًو  (2008، هیلی و وزمت)اینترنت بر رشد بازار صادرات  تأثیردر خصوص  مالالعات کمی
ی بازاریابی هاآیا توانمندی کند کهمی بررسددیاین مالالعه  .اسددت شدددهانجام (2018، 2خدمات )یوسددفی

سازد تا دسترسی خود را قادر می هاآندهد و را میامکان رشد صادرات خدمات  هابیمارسدتان  به اینترنتی
هایی برای همچنین فراهم کردن فرصتو  ی کشدور خود با دسدترسی و انتشار اطال ات  هارا فراتر از مرز

 بنابراین؛؛ گسترش دهند )بیماران کشورهای دیگر( المللیتعامل مکرر با مشتریان بین
 زشکیصادرات خدمات در گردشگری پ رشد بر مثبتی تأثیر اینترنتی بازاریابی هایتوانمندی فرضـیه اول  

 .دارد

 5صادراتی هایفرصت شناسایی

 و ددهنمی تشخیص نوآورانه صورتبه را ییهاگزینه افراد آن اسداس  بر که هسدتند  شدرایالی  هافرصدت 
، 6همکاران و شددود )شددفر می فراهم هاآن برای جدید خدمت محصددول و یا معرفی امکان ترتیب بدین
ازار حیاتی از استراتژی ب جزئی صدادراتی  دهند که فرآیند شدناسدایی فرصدت   تحقیقات نشدان می . (2005
مشتریان را  هایی اسدت که مربوط به راه چراکه، (2005 1همکارانزهرا و ) المللی یک شدرکت اسدت  بین

 .برندهره میالمللی ببرداری از  ملکرد بازار بینالمللی جدید برای بهرهشناسایی کرده و از فرصت بازار بین
و ایجاد  هاتفرصنی است زیرا مستلزم جستجو برای شناسایی نفو  در یک بازار جدید یک فرآیند کارآفری

 .(2009، 8)چاندرا و همکاران نبودند شدهشناختههای جدید با شرکایی است که قبالً در مکان تعاملیروابط 
 (.1991و این گرایش کارآفرینی بر  ملکرد صادراتی اثرگذار است )کرمی و همکاران، 
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  ملکرد و رنتاینت یهاقابلیت از استفاده برای اصلی مؤلفه یک  نوانبهالمللی بین هایفرصت شدناسایی 
نتیجه مسددتقیم ، شددناسددایی فرصددتتوانمندی  .(2016، 1همکاران و گالوزمالر  اسددت )المللی بین بازار

چهار گروه اینترنتی  بازاریابی درواقع. (2018، 2ویچ و مورگانسدد)میو اسددت توانمندی بازاریابی شددرکت
آن  موجببهکه  فرصت ارسال اطال ات( 1) .کندفراهم می را برای بازاریابان هافرصدت از  فردمنحصدربه 

فرصدددت ( 2) .و دقیق را در مورد محصدددوالت و خدمات فراهم کنند روزبهتوانند اطال ات بازاریابان می
فرصت ( 9) .ن داشته باشندی با مشتریاتوانند گفتگوی فوری و دائمآن بازاریابان می موجببهکه  ارتباطی

لییر دهند تالین را به آنالین بیشتر فهای آتوانند فروشگاهآن بازاریابان می موجببهکه  تلییر شیوه فروش
توانند کاربران آن بازاریابان می موجببهایجاد راباله که  هایفرصددت( 2) .و فروش بیشددتر داشددته باشددند
شتریان موفاداری رضایت و و  رضه کنند بر نیاز مشتریان  خدمات مبتنی، محبوب خود را شدناسایی کنند 

 کشف طریق از  مدتاً را فرصت شدناسایی  در مالالعات اکثریت .(2001، 9ووانگ و روسد )افزایش دهند را 
 هایرصتف شناسایی با ارتباط در تحقیق فقدان، گرفته صورت مباحث، حالبااین .کندمی بررسی فرصدت 

ز وگالست )ا کرده ا  ان بر اینترنت مبتنی یهامحیط در  امل یهاشرکت کردنالمللی بین بهالمللی بین
 وانندتنمی مشکالت سایر یا محدود منابع، تجربه فقدان خاطر به هاشرکت از بسیاری .(2011، همکارانو 
اریابی ای از ادبیات بازیادگیری حوزه پیشددرفتهنظریه  .کنند دنبال وسددیع طوربه را صددادرات خواهندنمی یا

مار به ش برای توسعه استراتژی بازاریابی صادرات مبناییو  (2015، 2)دی کلرک و ژو بوده استالمللی بین
ا و هاسددتراتژی، مشددتری مورد نیازهاییادگیری فعاالنه در ، رود و کاربردهای زیادی در این زمینه داردمی

، 5مورگاناین موارد اسددت ) ازجملهی آینده هامحیط بازار گسددترده و روند، ختار بازارسددا، های رقباتاکتیک
یادگیری  نندهکتسددهیلی هایکی از زمینه ،ی بازاریابی اینترنتیها( بسددتر تحقق یادگیری توانمندی2012

 د.کنمیکمک  هافرصت آن وتحلیلتجزیهصادراتی و  هایفرصتدر شناسایی  هابه سازمان است که
زایش ی کوچک و متوسط افهاهوشمندی و دانش شرکت، ی بازاریابی اینترنتیهاتوانمندی کارگیریبهبا 
ی هاصادرات شرکت صادراتی را شناسایی کنند و هایفرصتسدازد تا مجمو ه  میرا قادر  هاآنیابد و می

لمللی ارآفرینی بینکا هایفرصتکند تا مجمو ه کمک می هاآنمتوسط و کوچک و دانش و دانش که به 
 بنابراین؛؛ (2018، )میویویچ و مورگان را گسترش دهند

 .دارد یصادرات هایفرصت شناسایی بر مثبتی تأثیر اینترنتی بازاریابی هایتوانمندی فرضیه دوم 
 هایفرصددتبرداری از تشددخیص و بهرهشددده اسددت که  تأکیدموضددوج  براینی بسددیاری هادر پژوهش

، 6تان و سوسا، 2012، د )چاندرا و همکارانرکن رشدد شدرکت در نظر گرفته شدو     نوانبهالمللی باید بین
 ازمانس المللیو  ملکرد بین صادراتی هایفرصدت شدناسدایی   به ارتباط بین هایی نیز پژوهش در .(2015
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فرصت در بازارهای  ( معتقدند که شناسایی2005)، 1و همکارانجانتونین ، مثال نوانبه، است شدده اشداره 
که تفاوت در  دنشان دادن( 2005)زهرا و سایرین ، براین الوه  .المللی داردجدید اثر مثبتی بر  ملکرد بین

ناشی  هانآبرداری های بهرهو حالت هاموقعیت، هافرصتشناسایی از کیفیت المللی بینبازاریابی   ملکرد
المللی بینصادراتی در  ملکرد  هایفرصتش شناسایی در خصوص نق شدهانجاماکثر مالالعات  .شدود می

گردشددگری  مخصددوصدداًو  یخدمات هایسددازمانی ینهزم درپژوهش  خألو  هسددتی تولیدی هاشددرکت
 بنابراین؛ .پزشکی وجود دارد

 یصادرات خدمات در گردشگری پزشک رشد بر مثبتی تأثیر صادراتی هایفرصت شناسایی فرضـیه سوم  
 .دارد

ها از طریق مثبتی بر صادرات شرکت طوربههای بازاریابی اینترنتی دهند که توانمندیتحقیقات نشدان می 
برخی  .(2002، 2د )اسپلوند و مونگذارمی تأثیرهایی همچون تحقیقات بازار و توسعه شبکه و راباله فعالیت

 به ترسددیدسدد همچون دیگری هایقابلیت اینترنتی بازاریابی هایقابلیت که کنندمی مالالعات پیشددنهاد
 ادراتصدد بازار رشددد بر مثبتی تأثیر که کندمی تقویت را المللیبین تجاری روابط و صددادرات اطال ات

 خدمات صادرات رشد بر اینترنتی بازاریابی هایقابلیت تأثیر، حالبااین .(2002، 9کرامرگیبس و ). گذاردمی
 قرار یبررس مورد واضح طور به هنوز پزشکی گردشگری ینهدرزم صادراتی هایفرصت شناسایی طریق از

 بنابراین؛؛ است نگرفته
صادرات  درش بر صادراتی هایفرصت شناسایی طریق از اینترنتی بازاریابی هایفرضدیه چهارم: توانمندی 

 .دهدمی نشان را پیشنهادی مفهومی مدل 1 شکل .دارد مثبتی تأثیر خدمات در گردشگری پزشکی
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رشد صادرات  

 خدمات
 

H3 

شناسایی 

های  فرصت

 صادراتی

H4 

های  توانمندی

 بازاریابی اینترنتی

 

H2 

H1 

 پژوهش یمفهوم مدل  1شکل 
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 روش پژوهش
 .استو از نوج همبستگی  توصیفی، هاداده گردآوری روش ازنظرو  کاربردی، هدف ازنظر حاضدر  پژوهش

اصفهان و شیراز که ، مشهد، تهران گردشگر پذیرشهرهای ی هاجامعه آماری پژوهش شدامل بیمارسدتان  
 50 شددهرها در این شدددهانجامی هابررسددی بر اسدداس باشددد. هسددتند، می سددالهیکدارای مجوز  حداقل

. با توجه به این که در این نوج بیمارسددتان ها بخش پذیرش بیماران ط وجود داردیبیمارسددتان حائز شددرا
یا موضدوج مورد پژوهش ارتباط بیشتری دارد، برای پاسخ دادن به پرسشنامه به کارکنان   IPD 1المللبین

 این بخش مراجعه شد. 
 بودن واقع به مقرون از اطمینان جهت حصددول لکن اسددت. واحد تحلیل در این پژوهش، بیمارسددتان

 میانگین کهشددد  توزیع پرسددشددنامه چندینمنتخب  بیمارسددتان 22یک از هر در شددده، ارائه هایپاسددخ

 شد. گرفته نظر در متلیر هر  نوان وضعیت به پاسخگویان توسط شده ارائه هایپاسخ
 سددؤاالتو  جمعیت شددناختی هایویژگی مومی مربوط به  سددؤاالتدو بخش  از پرسددشددنامه پژوهش 

 ( توانمندی2016 ،2ویتیم)بیانچی و  صددادراتی هایفرصددت شددناسدداییاختصدداصددی مربوط به متلیرهای 
 (2018، 9همکاران و صدددادرات خدمات )کایتالیا رشدددد و (2011 و همکاران، گالوز)بدازاریابی اینترنتی  

 .است شدهتشکیل
 

 هایافته
 .آمده است 2در جدول  دهندگانپاسخجمعیت شناختی  هایویژگی

 

 دهندگانپاسخ یشناخت تیجمع یهایژگیو -2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی وضعیت متلیر

 جنسیت
 مرد
 زن

85 
11 

5/52 
5/21 

 سن

 90زیر 
20-91 
50-21 

 51باالی 

9 
12 
65 
12 

6/5 
1/25 
1/20 
6/8 

 تحصیالت

 کارشناسی
 کارشناسی ارشد
 پزشکی  مومی
 پزشکی تخصص

 پزشکی فوو تخصص

98 
91 
51 
22 
18 

5/29 
1/19 
5/91 
8/12 
1/11 
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 سمت

 بخش مدیر
 بخش مس ول
 بخش پرستار
 بخش پزشک
 معالج پزشک

12 
52 
29 
21 
22 

6/8 
2/99 
5/26 
1/16 
8/12 

 یسابقه
 فعالیت

 سال 1 از کمتر
9-1 
6-2 
 سال 6 از بیش

9 
19 
58 
16 

6/5 
8/28 
8/95 
9/9 

 
یایی آن با محاسبه پاو  (PLS افزارنرمبا استفاده از ) وایی پرسدشدنامه از طریق روایی صدوری و همگرا   ر

 .دهدمیخالصه نتایج را نشان  9جدول  .بررسی شد (SPSS افزارنرمبه کمک ) کرون باخآلفای 
 

 پژوهش یرهایمتغ یدییتأ یعامل لیتحل جینتا -9جدول 

 روایی و پایایی T آماره بار  املی هاگویه شاخص متلیر

شناسا
ی
ی

 
ت
ص
فر

ها
 ی

صادرات
 ی

(
IE

O
) 

های تالش بیمارستان جهت کشف فرصت
 المللیجدید بین

1Q 65/0 68/12 

AVE= 521/0  
CR= 819/0  
α= 195/0  

ای از طرف بیمارستان صرف منابع و بودجه
 های جدیدجهت کشف فرصت

2Q 81/0 28/18 

 هایبیمارستان جهت ارزیابی فرصتتالش 
 المللیجدید بین

9Q 12/0 68/15 

برداری از درک بیمارستان از ضرورت بهره
 المللی مناسب نوظهورهای بینفرصت

2Q 86/0 50/20 

للی المهای بینبیمارستان شناسایی فرصت
 که کمبود منابع مانع باشد.بدون این

5Q 66/0 10/19 

ی 
توانمند

ی
ی اینترنت

بازاریاب
 

 (IC
)

 

 6Q 88/0 09/22 تبلیلات آنالین

AVE= 592/0  
CR= 929/0  
α= 121/0  

 1Q 68/0 16/19 فروش آنالین

خدمات و پشتیبانی آنالین پس از فروش 
 )پیگیری آنالین وضعیت بیمار ترخیص شده(

8Q 82/0 55/11 

 9Q 12/0 15/12 رشد صادرات خدمات تحقیقات بازاریابی

 10Q 89/0 12/15 خرید آنالین

ت
ت خدما

صادرا
رشد 

 

(
G

E
S

) 

ی المللجدید در بازارهای بین افزایش بیماران
 جدید

11Q 81/0 12/11 

AVE= 591/0  

CR= 821/0  
α= 820/0  

ی المللجدید در بازارهای بین افزایش بیماران
 موجود

12Q 19/0 25/12 

موجود در بازارهای  مراجعه مجدد بیماران
 المللی موجودبین

19Q 58/0 96/10 
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 گیریتصمیمهرچند که . (1992، اسدت )رامین مهر و چارستاد  5/0از  تربزرگ، اسدتاندارد بار  املی مقدار 
محسددنین و ) یردگمیصددورت  T Value یرمقاد بر اسدداسبارهای  املی  داریمعنییا رد  تائیددرباره 

 tآماره  و مقدار 5/0از  تربزرگمقدار بار  املی ، برای تمامی متلیرها کهاینبا توجه به . (1999، اسفیدانی
رای ب کرون باخهمچنین مقدار آلفای  .گرددمی تائیدروایی همگرای سازه بنابراین ؛ اسدت  96/1بیشدتر از  

، نیسددت 1/0برای هیچ متلیری این مقدار کمتر از  کهازآنجایی .تمامی متلیرهای پژوهش محاسددبه گردید
ی اس براالافزار پیبا توجه به حجم اندک نمونه از نرم .ودشدددمی تائیدبندابراین پدایایی پرسدددشدددنامه   

برازش  هایشاخصدر دو بخش بررسدی   PLS افزارنرمنتایج  .اسدت  شدده اسدتفاده ها داده وتحلیلتجزیه
ر میانگین مقادی شدداخص چهاراز تعیین برازندگی مدل  منظوربه. شددودمیتحلیل  هافرضددیهمدل و آزمون 

  .شوداستفاده می  GOFمعیارو  2Q ، شاخص 2R ضریب تعیین 1اشتراکی
معیاری اسددت که بیانگر میزان تلییرات هر یک از متلیرهای وابسددته مدل اسددت که   2R ضددریب تعیین

شود و زای مدل ارائه میتنها برای متلیرهای درون 2R شود. مقدارمتلیرهای مسدتقل تبیین می  وسدیله به
زای مدل های درونمربوط به سازه 2R زا مقدار آن برابر صفر است. هرچه مقدارهای بروندر مورد سدازه 

مقادیر ضعیف،   نوانبه را 61/0و 99/0، 19/0سه مقدار . بیشدتر باشدد، نشدان از برازش بهتر مدل است   
های مدل در سددازه بینیپیشقدرت  2Q شدداخص .اسددت شدددهمعرفیدل متوسددط و قوی برای برازش م

هستند، باید  قبولقابلهایی که دارای برازش سداختاری  مدل هاآنکند. به ا تقاد زا را مشدخص می درون
زای مدل را داشددته باشددند. بدین معنی که اگر در یک مدل، روابط بین  بینی متلیرهای درونقابلیت پیش

 درستیبهها کافی بر یکدیگر گذاشته و از این راه فرضیه تأثیرها باشند، سازه شدهتعریف درستیبهها سازه
 .اندشدددهتعیینکم، متوسددط و قوی  بینیپیشقدرت   نوانبه 95/0و  2/0، 15/0 شددوند. سدده مقدار تائید

 دهد.، وضعیت شاخص های برازندگی پژوهش حاضر را نشان می5جدول 
 

 خص های برازش مدلشا - 5 جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
1. Communalities 

 Communalities 2R 2Q متلیر

 99/0 - 28/0 های صادراتیشناسایی فرصت

 21/0 95/0 59/0 های بازاریابی اینترنتیتوانمندی

 51/0 21/0 61/0 رشد صادرات خدمات
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ها شاخصمقادیر  5باشد. با توجه به جدول می 2/0مساوی بزرگتر یا  Communalities مقدار ماللوب
دل با برازش کلی م . البته باید در نظر داشت کهنماینددر مجموج وضدعیت برازندگی مناسدبی را ارائه می  

باید از متوستتتس حستتتابی  GOF به منظور محاستتتبه معیار. شتتتودمیتعیین  GOF استتتتفاده از معیار
Communalities  2وRبنابراین؛. ، میانگین هندسی بگیریم 

𝐺𝑂𝐹 =  √0/38 × 0/54 = 0.452 

 نوان مقادیر ضعیف، به 96/0و  25/0، 1/0مقادیر  سده مقدار مدنظر است. درواقع  GOFدر تحلیل معیار 
حاصدددل در این  GOFشدددود. بنابراین با توجه به مقداردر نظر گرفته می GOFمتوسدددط و قوی برای 

 شود. پژوهش برازش بسیار مناسب مدل تائید می
ای از خروجی خالصه 6شود.جدول ها مربوط میبه آزمون فرضیه PLSافزار بخش دیگری از خروجی نرم

 دهد.را نشان می پردازدافزار که به این موضوج مینرم
 

 ی پژوهشهابررسی فرضیه -6 جدول

توان پذیرفت می، شده است 96/1بیشتر از قدر ماللق ، ضریب معناداری برای تمام روابط کهاینبا توجه به 
ی بنابراین توانمدی بازاریابی اینترنتی بر شناسای؛ است تائیدمورد  هادر فرضیه شدهمالر که راباله  لّی 

توانمندی  تأثیرهمچنین  .دارد )فرضیه اول( 911/0 اندازهبهصادراتی اثر مثبت و معناداری  هایفرصت
فرضیه  تائیداز طرفی با  .)فرضیه دوم( هستو در جهت مثبت  202/0بازاریابی اینترنتی بر رشد صادرات 

 و درنهایت .است مؤثردر رشد صادرات  55/0 اندازهبهصادراتی  هایفرصتکه شناسایی شد  سوم مشخص
و  هست 202/0میزان اثرگذاری مستقیم توانمندی بازاریابی اینترنتی بر رشد صادرات  کهاینبا توجه به 

رب مقادیر توان با ضمیصادراتی  هایفرصتآن را نیز از طریق متلیر شناسایی  غیرمستقیممیزان اثرگذاری 
در مقدار اثرگذاری شناسایی  911/0صادراتی  هایفرصت ییاثرگذاری توانمندی بازاریابی اینترنتی بر شناسا

 فرضیه
ضریب  مسیر

 داریمعنی

وضعیت  تأثیر
 کل غیرمستقیم مستقیم متلیر میانجی به متلیر از متلیر فرضیه

 اول

توانمندی 
بازاریابی 
 اینترنتی

 

رشد صادرات 
 خدمات
 

 تائید 202/0 *** 20/0 9/9 ندارد

 دوم
توانمندی 
بازاریابی 
 اینترنتی

شناسایی فرصت 
 های صادراتی

 تائید 91/0 *** 91/0 2/95 ندارد

 سوم
شناسایی 

های فرصت
 صادراتی

رشد صادرات 
 خدمات

 تائید 55/0 *** 55/0 5/2 ندارد

 چهارم
توانمندی 
بازاریابی 
 اینترنتی

شناسایی 
های فرصت

 صادراتی

رشد صادرات 
 خدمات

 تائید 90/0 50/0 20/0 9/9
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با توجه به  هست 502/0این مقدار معادل  .به دست آورد 550/0رشد صادرات  برصادراتی  هایفرصت
راین بناب، است تررگبز هاآناین دو متلیر از اثرگذاری مستقیم  غیرمستقیممقدار اثرگذاری  کهاین

صادراتی در راباله توانمندی بازاریابی اینترنتی در رشد صادرات  هایفرصتمتلیر شناسایی  گریمیانجی
 .(1992رامین مهر و چارستاد، گردد )می تائید

 

 گیرینتیجه بحث و
ی شدددناسدددای، بررسدددی روابط  لّی بین متلیرهای توانمندی بازاریابی اینترنتی باهدفپژوهش حداضدددر  

 IPDبر اسددداس نظر کارکنان بخش  .صدددادراتی و رشدددد صدددادرات خدمات انجام شدددد هایفرصدددت
 :مدآاصفهان و شیراز نتایج زیر به دست ، مشهد، ی شهرهای تهرانهابیمارستان

 .مثبت و معناداری دارد تأثیر خدمات صادرات اینترنتی در رشد بازاریابی هایتوانمندی .1
ترنتی ی بازاریابی اینهارشد صادرات محصوالت از قابلیت تأثیرپذیریی دیگری نیز در خصوص هاپژوهش
داری پی بردند که اسدددتفاده از ( در صدددنعت هتل2018) 1گارسدددیا و آردیگو ازجمله .اسدددت شددددهانجام

نشددان  دیگری همچنین مالالعه .گرددمیی بازاریابی اینترنتی منجر به افزایش مهمانان هتل هاتوانمندی
چک و وی کهادر شرکت 2داد که بازاریابی اینترنتی یک  امل بسیار مهم موفقیت در تجارت بین بنگاهی

نیز معتقدند با توسددعه محققین دیگری  .(2018، 9و همکاران رود )چانگمیمتوسددط آسددیایی به شددمار  
 و بخشدددید )راسدددیالی صدددادراتی شدددرکت را بهبود هاتوان فعالیتمیی بازاریابی اینترنتی هاتوانمندی

 .(2016، 5ویتیمبیانچی و ، 2019، 2تامرانگروج
ازاریابی ی بهاخصوص ارتقای توانمندیدر  هابیمارسدتان شدود  برای دسدتیابی به این نتیجه پیشدنهاد می  

با انجام  باید هابیمارستان .ای انجام دهندصادراتی اقدامات اساسی هایفرصدت اینترنتی و نیز شدناسدایی   
ابی هرچند ارزی .نمایند رسدددانیاطالجی خود را به بیماران خارجی هاقابلیت مؤثر طوربه، تبلیلدات آنالین 
اما در ، (1990، ای صددورت بگیرد )ممقانیمیالگوهای  ل بر اسدداسباید  هابیمارسددتان ملکرد تارنمای 

 .بود محسوس کامالً مؤثرلیلات آنالین تب خألی تحت بررسدی  هابازدید از تارنماهای برخی از بیمارسدتان 
 ،یش به نحو ماللوب استفاده نکندهاجهت معرفی توانمندی زمانی که بیمارسدتانی از تارنمای خود  درواقع

 اد ور توان انتظار داشددت که از کل توانمندی اینترنت جهت این منظور اسددتفاده نموده باشددد )پرویز مین
به  ،یی که به جذب بیمار خارجی تمایل دارندهابیمارسددتان، شددودمیبنابراین پیشددنهاد ؛ (1985، میرزایی
و  مالالب و جذابیتزبان ، در محتوای مالالب ؛ وپدل ارتباطی با این بیماران توجه کنند   نوانبده تدارنمدا   
 .قرار دهند مدنظربازار هدف را  هایویژگی

                                                                                                                             
1. Garcia,  Ardigó 

2. business-to-business 

9. Chong et al 

2. Racela & Thoumrungroje 

5. Bianchi & Mathews 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22Garcia%2c+L.%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22Ardig%c3%b3%2c+C.+M.%22
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پس از ترخیص از ، به بیماراناینترنتی جهت ارائه خدمات  هایدسدددتگاه ازشدددود همچنین پیشددنهاد می 
 اطال ات بیماران و گزارش ثبت، گردآوری یهاروش بایدور ظبرای این من .بیمارسددتان اسددتفاده شددود 

 ایرایانه صورتبهپزشک  دستورات، یکپارچه بیمارستانی ارتقا یابد اطال اتسدیسدتم    .خارجی بهبود یابد
 از آموزش، دور راه از مشاوره مانند ییهاروش از ؛ وگرددپزشک برقرار  با بیمار آنالین ارتباط .ثبت شدود 

 دسترسیهمچنین باید به  .سالمت بیماران خارجی ایجاد گردد الکترونیک پرونده .شدود  دور اسدتفاده  راه

 فراهم، بیماران و فرهنگ ملیت با مالابق تسددهیالت ارائه، بیمار در اتاو اینترنت به متصددل کامپیوتر به

 جهت گذراندن بیمارسددتان محوطه در آپارتمانهتل نمودن فراهم -ارتباطات  راحتی برای مترجم نمودن

 تسددهیالت نمودن فراهم، بیمارسددتان مجاور ی اسددتانداردهاهتل به بیماران راهنمایی یا نقاهت دوران

توجه  بیمار شرایط با بیماران مالابق درمان از و بعد قبل گردشگری تورهای برگزاری، بیماران و هابایاب
 نمود.

مثبت  تأثیر پزشکی گردشگری در صادراتی هایفرصت شناسایی بر اینترنتی بازاریابی یهاتوانمندی  .2
 .دارد

 و فناوری انسانی منابع یهاتوانمندی معرفی .هست (2011) همکاران و وزگال تحقیق با همسواین نتیجه 
توریسددم  المللیبین یهانمایشددگاه )در غیر الکترونیکیو  الکترونیکی تبلیلات طریق از رسددانیاطالجو 

بیمارسددتان که  کارکنان در خصددوصارائه اطال ات  .بیماران معرفی شددود به (هاخانهو سددفارت درمانی
اشدداره کرد و همچنین ایجاد صددفحات تعاملی بین بیمار و  IPDتوان به کادر پزشددکی فعال در بخش می

شود با ایجاد با توجه به اینکه بازاریابی و بازاریابی اینترنتی مهم است پیشنهاد می .بیمارسدتان یا پزشدک  
 منظوربه یبازاریاب فنونواحد بازاریابی و فروش یا گرفتن مشاور بازاریابی برای بررسی تخصصی و اجرای 

 بردن سالح برای باالالمللی بینهای و نمایشدگاه  هاحودور در همایش  .جذب بیماران خارجی اقدام شدود 
 .شددودمیظهور که با ث شددناسددایی فرصددت نیز ی نوهابیماری، آگاهی در خصددوص تجهیزات پزشددکی

تصددویری انجام داد سددپس برای ادامه مراحل درمان    صددورتبهزیت اولیه بیمار را یتوان ومیهمچنین 
 .حووری در بیمارستان وجود داشته باشند صورتبه
 .مثبت و معناداری دارد تأثیر خدمات صادرات صادراتی در رشد هایفرصت شناسایی .9

برقراری ارتباط و ا زام نماینده بیمارستان  .هست (2011) و همکاران گالوز تحقیق با همسدو این نتیجه  
ی کشدوری که در خصوص گردشگری پزشکی و جذب بیماران خارجی تجربیات مفیدی  هابه بیمارسدتان 

ار ی بازار هدف برای جذب بیمهاتواند با کشورمیاین ارتباطات  .داشته و حاضر انتقال این اطال ات باشند
 .دشومیباال بردن سدالح اطمینان و رضدایت بیمار    درنهایتاین موضدوج با ث حذف دالل و   .نیز باشدد 
 توانندمیپزشکی یا وزارت امور خارجه  آموزش و درمان، بهداشت وزارت های دولتی و اجرای ماننددستگاه

ی هاو کاهش هزینه وآمدرفتبا ارائه خدمات به بیماران خارجی مانند ارائه ویزای درمان برای سهولت در 
جاد ای .برای خرید تجهیزات پیشدددرفته کمک کنند هابیمارسدددتاندرمان و همچنین دادن تسدددهیالت به 

باشند  حوورداشتهدر آن  IPDی دارای مجوز هایی که نمایندگان تمامی بیمارسدتان هاکارگروه یا انجمن
تا بتوانند راهکارهای جدیدی را برای کاهش موانع موجود در راباله با جذب گردشگری پزشکی و بیماران 
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 هایصتفر شدناسدایی   طریق از اینترنتی بازاریابی یهارضدیه اصدلی: توانمندی  ف .خارجی داشدته باشدند  
 .مثبت دارد تأثیرصادرات خدمات  رشد بر صادراتی

 صددادرات خدمات )متلیر وابسددته( با نقش )متلیر مسددتقل( بر رشددد اینترنتی بازاریابی یهاتوانمندی .2
 .مثبت و معناداری دارد تأثیر)متلیر میانجی(  صادراتی هایفرصت میانجی شناسایی

 اطال اتی یاهفناوری سدایر  و اینترنت از اسدتفاده  در سدازمان  توانایی به اینترنتی بازاریابی یهاتوانمندی
 منابع و  اتاطال به مشتریان دستیابی موجب تعامالت این .کندمی اشاره مشتریان با ارتباط تسهیل برای

 قابلیت، براین  الوه یابدمی دست مشدتریان  اطال ات به نیز سدازمان  همزمانطوربه و شدود می سدازمان 
 برای اینترنت ینکها به توجه با .شودمی منجرالمللی بین بازار رشد به غیرمستقیم طوربه اینترنتی بازاریابی

 بازارهای رد خصوصبه، است مهم کنندگانتأمین و مشتریان باالمللی بین وکارکسب روابط حفظ و ایجاد
 اندازه اب صددادرکنندگان برای بزرگ مزیت یک تواندمی اینترنتی بازاریابی هایتوانمندی، توسددعهدرحال
 دیگر تواندیم قابلیت این .باشد یافتهتوسعه کشورهای از خود همتایان به نسبت کمتری منابع و ترکوچک
 برای زمان کاهش، معامله یهاهزینه کاهش با را وکارکسب یهاشبکه توسعه مانند، ارتباطی یهاقابلیت
 .بخشد رونق ارتباطات بهبود والمللی بین بازارهای به رسیدن
 با توجه به مشترکات در منالقه هدف بازارهای .شدناسدایی شدود    و خارجی داخلی و تهدیدات هافرصدت 

 طبیعت و مالبوج وهوایآب دارا بودن با ایران .جلرافیایی شدناسایی شود  نزدیکی، زبان، مذهبی ،فرهنگی
رای تواند تبلیغ مناسب بمیفرهنگی  و طبیعی، مذهبی، تاریخی گردشگری فراوان یهاجا به، چهارفصدل 

شددود که در سددایت میلذا پیشددنهاد  .خواهند دوره درمان خود را در ایران بگذرانندمیبیمارانی باشددد که 
سددیسددتم یکپارچه برای در حال حاضددر . اشدداره شددود گردشددگری ایران نیزی هابه جذابیت هابیمارسددتان

ود ا م خ تواند با مراجعه به این سیستم  مده نیازهایمیوجود دارد و بیمار  ایرانیبرای بیماران افزایی هم
ا لذا از این سدیسددتم ب  .را بررسدی و انتخاب کند  پزشددک معالج، موردنیازتخصدص  ، از انتخاب بیمارسدتان 

 .استفاده کرد غیر ایرانی نیزتوان برای جذب بیماران تلییرات جزئی می
 ،است شدهگرفته نظر در میانجی متلیر  نوانبه های صادراتیصترشناسایی ف متلیر تنها پژوهش این در
ارتباطات شبکه  و 1دسترسی به اطال ات صادرات مانند ضدروری   وامل دیگر نقش گرددمی پیشدنهاد  لذا

کرد  اشدداره تحقیق بودن مقالعی به توانمی نیز تحقیق هایمحدودیت. از گیرد قرار مدنظر 2وکارکسددب
توجه به  با اسددت مختلف زمانی مقاطع در تحقیق اجرای مسددتلزم ی، لّ راباله یک به بردن پی چراکه
 ممکن است روی هر یک از بازار هابیمارستان مثالًد متفاوت باشد، توانمی هابیمارستانبازار هدف  کهاین

بیماران  راقی، افلانسدتانی و ... تمرکز کرده باشند و بر همین اساس در خصوص متلیرهای پژوهش نظر  
فاوت هدف مت بازارهایا با در نظر گرفتن پژوهش دیگری مدل این تحقیق ر شودمیداده باشند. پیشنهاد 

 بازار هدف مقایسه نماید.  برحسبنتایج را  بررسی نماید و

                                                                                                                             
1. Export Information Availability 
2. Business Network Relationships 
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