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 تحقیقیمقاله 

 بازاریابی الگوي در 19 کووید پاندمی کنترل نقش

 اجتماعی تامین سازمان درمانی، گردشگري
 

 چکیده
 قرار خطر معرض در را انسان سالمتی تنها نه اخیراً که است بحرانی ،19 کووید بیماري :زمینه

 عنوان به درمانی گردشگري. است کرده ایجاد گردشگري زمینه در فراوانی هاي آسیب  بلکه داده
 در خود هاي توانمندي از استفاده با ایران. است مطرح دنیا در رقابتی و درآمدزا صنایع از یکی

 هاي شاخص و عوامل تحقیق این در. بیفزاید خود ارزي درآمدهاي به تواند می درمانی ردشگريگ
 اجتماعی تامین سازمان در درمانی گردشگري بازاریابی الگوي در ،19 کووید پاندمی کنترل موثر

 .مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد
 نحوه نظر از و کاربردي ي،بنیاد تحقیقات نوع از هدف، اساس بر تحقیق این :کار روش

 روش پژوهش، رویکرد لحاظ از تحقیق همچنین. است پیمایشی -توصیفی ها داده گردآوري
 از استفاده و معتبر متون مرور با دلفی تکنیک از استفاده با کیفی رویکرد در. است اکتشافی آمیخته
 پرسشنامه ،نفر 422 يآمار جامعه با کمی رویکرد در و خبرگان پانل اعضاء از نفر 17 نظرات
 ساختاري معادالت مدل و عاملی تحلیل از آمده دست به عوامل برازش و تایید منظور به و تکمیل
 .شد استفاده
 گردشگري بازاریابی بر 19 کووید بیماري پاندمی کنترل عامل تحقیق، این براساس :هایافته
 ؛)عاملی بار بیشترین ترتیب به( مولفه جپن با عامل این و دارد تاثیر اجتماعی تامین سازمان درمانی

 میر، و مرگ و مبتالیان تعداد همگانی، واکسیناسیون و درمان بیماري، از ناشی هاي محدودیت
 شده شناسایی 19 کووید بیماري گیري همه بروز و بهداشتی هاي پروتکل و ها نامه شیوه رعایت
  . است

 گردشگري متولی هاي سازمان توسط آن اجراي و دولت سیاستگذاري طریق از :گیرينتیجه
 جذب افزایش باعث 19 کووید پاندمی کنترل هاي مولفه روي شدن متمرکز با توان می درمانی

 .شد درمانی گردشگران
 .اجتماعی تامین سازمان درمانی، گردشگري بازاریابی، ،19 کووید بیماري :کلیدي واژگان
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 مقدمه
 جهانی اپیدمی که است نوپدیديویروسی  بیماري  19 کووید بیماري
 میلیون شش ابتالي به منجر 2020 سال  می ماه پایان تا و داشته
 تا هم ایران کشور. است گسترش حال در هنوز و شده جهانی مورد
 بیشترین همچنین و بتالا مورد 149000 به نزدیک مذکور تاریخ

 کرده ثبت آسیا در را بیماري انتقال طحس دومین و میر و مرگمیزان 
  .)1( است

 داشته گردشگري صنعت در ویرانگري اقتصادي اثرات ،19 کووید
 دوره یک در مداوم و جدید وضعیت یک 19 کووید بحران است

 زمان مدت که ها بحران سایر برخالف و است نامعلوم زمانی
 صنعت رد گیر همه هاي بیماري با مقابله هرچند دارند، مشخصی

 می نشان که دارد وجود شواهدي اما است، دشوار بسیار گردشگري
 بر را بیماري این مخرب اثرات توان می صحیح اقدامات با دهد

 .)2( داد کاهش گردشگري صنعت
 استفاده": دشو می تعریف چنین سالمت گردشگري جهانی سازمان

 از ستفادها با فرد روحیه و سالمتی افزایش یا بهبود به که خدماتی از
 در و شود می منجر پزشکی مداخالت یا هوا و آب معدنی، هاي آب

 یک از کمتر و ساعت 24 از بیش فرد سکونت محل از خارج مکانی
 یک از المللی بین سفرهاي رشد افزایش. "انجامد می طول به سال
 سبب دیگر سوي از گردشگري مقصدهاي به عالقه افزایش و سو

 واژه کنار در را بیشتري پیشوندهاي و سوندپ روز به روز که است شده
 جنگ، گردشگري شامل ها واژه این. باشیم شاهد گردشگري
 روستایی، گردشگري شهري، گردشگري مذهبی، گردشگري
 بوم تفریحی، گردشگري سالمت، گردشگري ورزشی، گردشگري

 .)3( دنباش می درمانی گردشگري و رویدادها گردشگري گردي،
 شامل که بوده سالمت گردشگري از اي شاخه  درمانی گردشگري

 در درمانی مراکز یا ها بیمارستان درجراحی  عمل یا خاص درمان
 .)4( باشد می) هفته دو میانگین زمانی مدت در( مبدا کشور از خارج

 ساخته روبرو عمده تحول یک با را المللی بین اقتصاد شدن، جهانی
 پتانسیل آزادسازي همچنین اقتصادي، مدیریت و تولید در تغییر. است
 جهانی اقتصاد سازي یکپارچه تشدید به منجر گذاري، سرمایه هاي
 ارائه براي مراکزي به صنعتی تولید مراکز از زمان هم شهرها و شده

 بهداشتی، هاي مراقبت مالی، و بانکی خدمات قبیل از خدمات
 صنعت .)5( اند داده ماهیت تغییر گردشگري و رسانه آموزش،

 دالر میلیارد  7800 حدود در 2015 سال در جهان گريگردش
 داشته درآمدزایی  داخلی ناخالص تولید درصد 9/9 معادل آمریکا
 حدود به 2025 سال در میزان این شود می بینی پیش که است،

 داخلی ناخالص تولید درصد 5/10 معادل آمریکا دالر میلیارد 11300
  .)6( برسد

  بوده روبرو شماري بی هاي بحران با گذشته در گردشگري صنعت
 درمانی گردشگري که است داده نشان تحقیقات از کمی تعداد. است

 گردشگران مقصد بهبود موجب مناسب استراتژي یک با توانسته
 .)7( گردد بحرانی شرایط در درمانی
 کمتر کشورهاي به پیشرفته کشورهاي از بیماران حاضر درحال
 پایین هاي هزینه همچون هایی مزیت از استفاده براي یافته توسعه

. کنند می مسافرت بهداشتی، هاي مراقبت باالي نبستاً کیفیت و تر
 انتظارهاي زمان مدت و امریکا در درمانی هاي هزینه افزایش
 از خیلی که است شده این به منجر کانادا و انگلیس در طوالنی
 به نیدرما خدمات دریافت براي اروپایی و آمریکایی بیماران

 .)8( کنند سفر آسیا شرقی جنوب در توسعه حال در کشورهاي
 و درآمدزا صنایع از یکی عنوان به سالمت گردشگري بازار امروزه
 شد باعث متعددي عوامل 1990 دهه از. است مطرح دنیا در رقابتی

. بیابد بیشتري رونق آسیایی کشورهاي در سالمت گردشگري تا
 ارائه بر مبنی کشورها این گسترده یغاتتبل و بازاریابی کارآفرینی،

 جذب براي را مقاصد این جذابیت گردشگري، کنار در درمانی خدمات
 ایران کشور. است داده افزایش درمان منظور به خارجی گردشگران

 تاکنون فراوان، ومعدنی گرم آب هاي چشمه داشتن رغم علی
 هاي یرساختز توسعه به نسبت مناسب ریزي برنامه با است  نتوانسته

 سالمت گردشگري توسعه در قبولی قابل سهم و اقدام گردشگري
 کشور براي تواند می سالمت گردشگري از ناشی درآمد. باشد داشته

 .)9( باشد سودآور است، توسعه روند در حرکت در که ما
 پتانسیل و منابع برشناخت تاکید با درمانی و سالمت گردشگري  

-زمین هاي ویژگی داشتن با ایران ورکش همچنین و ها استان هاي
 و فصل چهار هواي و آب معدنی، و گرم آب هاي چشمه شناختی،
 جهت ها استان اکثر در مجرب پزشکان و پزشکی خدمات و امکانات

 گردشگري هاي قطب از یکی وخارجی داخلی بیماران حال بهبود
 گردشگري روي بر تاثیرگذار عوامل .)10( است منطقه درمانی

 هاي مراقبت پزشکان، تجربه سفر، پایین هاي هزینه: شامل نیدرما
 و آب پزشکی، تجهیزات و درمان باالي کیفیت درمان، از بعد و قبل

 هزینه گردشگري، هاي جاذبه درمان، پایین هاي هزینه خوب، هواي
 عواملی .)11( باشد می معتبر پزشکی مراکز و اقامت پایین هاي

 حمل و سفر کم هزینه درمانی، تخدما قیمت بودن مناسب همچون
 پزشکان شهرت و اعتبار بهداشتی، هاي  مراقبت کم هزینه نقل، و

 و بهداشتی خدمات برند و تبلیغات درمان، باالي کیفیت متخصص،
 از بعد و قبل خارجی بیماران با پزشک مشاوره امکان منطقه، درمانی
 بودن مدرن و ها بیمارستان المللی بین استانداردهاي وجود درمان،

 اهمیت و وزن از درصد 60 از بیش داراي منطقه پزشکی تجهیزات
 سفرهاي کلی طور به .)12( است درمانی گردشگران جذب عوامل

 دسترسی هزینه، در جویی صرفه به مربوط عمدتاً درمانی گردشگري
 .)13( است بهداشتی هاي مراقبت کیفیت و ها درمان به سریعتر
 و مثبت ،مستقیم تاثیر ،کارکنان ارتمه و پزشکی خدمات قیمت
 می درمانی گردشگران وفاداري و فرهنگی تاثیر روي داري معنی
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 تمایل باشد، کرده درك زیبایی عنوان به را فرهنگ بیمار اگر. گذارند
   .)14( گردد باز کشورآن  به دوباره که دارد

 در کمتر درمانی هاي هزینه با توأم پزشکی استانداردهاي ارتقاي
 حوزه در تجارت آزادسازي و شدن جهانی توسعه، درحال کشورهاي

 این در درمانی گردشگري سریع رشد بسترساز سالمت، خدمات
 .)15( است گردیده کشورها
 المللی بین بهداشت مراکز انتخاب عوامل عنوان به که عواملی
 و قوانین مقصد، فیزیکی فاصله هزینه،شامل  اند شده پیشنهاد
 دسترسی، سهولت اقتصادي، و سیاسی ثبات فرهنگی، هفاصل مقررات،
   .)16( باشد می اطمینان و اعتبار و خدمات ارایه کلی کیفیت
 دریافت براي افراد شود می باعث که دارد وجود اي عمده دالیل

 جمله از کنند، انتخاب را المللی بین سفرهاي سالمتی هاي مراقبت
 هاي هزینه یافته، سعهتو کشورهاي در طوالنی انتظار هاي لیست
 به مقرون ،توسعه حال در کشورهاي در پزشکی هاي درمان پایین
 و اینترنت ي توسعه المللی، بین نقل و حمل هاي هزینه بودن صرفه
 بین بیماران بین ي واسطه عنوان به که ارتباطی هاي شرکت ظهور
 دسترسی باعث و کنند می عمل بیمارستانی هاي شبکه و المللی
  .)17( است شده ها قیمت و اطالعات به یمارانب آسان
 وابسته نفتی درآمدهاي کسب به که است کشورهایی جمله از ایران
-توانمندي  و ها فرصت از استفاده با تواند می که حالی در است؛
 درآمدهاي به درمانی؛ گردشگري ویژه به و گردشگري در خود هاي
 هاي چالش و ها فرصت به توجه راستا این در. بیفزاید خود ارزي
 ضروري گردشگران، و سرمایه جذب براي گردشگري زمینه در کشور

 هاي-جاذبه چهارفصل، هواي و آب داشتن با ایران. رسد می  نظر به
 هاي فرصت درمانی، و طبیعی مذهبی، تاریخی، گردشگري، فراوان

 درمانی هاي هزینه بودن پایین. دارد گردشگران جذب براي متعددي
 ورود در مثبت هاي مولفه جمله از اي، منطقه و جهانی اسمقی در

 .)18( رود می بشمار ایران به درمانی گردشگران
 حوزه در فراوانی هاي قابلیت و مزایا اجتماعی تامین سازمان

 ملکی بیمارستان 77 اجتماعی تامین سازمان. دارد درمانی گردشگري
 مرکز 300 بر غبال و) ایران مرزي نقاط در مجهز بیمارستان 14(

 و دولتی درمانی مرکز هزار 45 ضمناً  و دارد اختیار در سرپایی درمانی
 آنان از و بوده قرارداد طرف سازمان این با کشور در نیز خصوصی

 تامین سازمان. دننمای می خریداري را درمانی و تشخیصی خدمات
 شرکت رجا، ریلی نقل و حمل شبکه مالکیت داراي اجتماعی

 این. است) هما هاي هتل مجموعه جمله از( هتل و هواپیمایی
 هتل و نقل و حمل بخش در متعدد هاي ظرفیت وجود با سازمان

 مجاز سازمان« بودجه، -ط بند به عنایت با و درمانی امکانات و داري
 -تجاري نام ارتقاء و اختصاصی هاي وصولی افزایش منظور به است

 درمانی گردشگري طرح اجراي و تدوین به نسبت سازمان درمانی
 بهره با اجتماعی تامین سازمان گردشگري هلدینگ.» نماید اقدام

 ساماندهی به نسبت خود بیمارستانی و پزشکی هاي ظرفیت از گیري
 مدیریت و ریزي برنامه محوریت با درمانی گردشگري توسعه و

 براي در این زمینه،. است کرده اقدام تامین المللی بین شرکت توسط
 تمامی بایست می درمانی گردشگري طرح توسعه و کامل اجراي

 به ورود مرحله از گردشگر جذب براي الزم هاي فعالیت و اقدامات
 زمان تا جنبی خدمات سایر و درمانی خدمات از استفادهو  کشور

 صورت الزم ریزي-برنامه کشور از آنان خروج و گردشگران بازگشت
 .گیرد

 کلیهبه بررسی  تحقیق این ،شده اشاره مطالب اساس بر بنابراین
 در 19کووید پاندمی کنترل با مرتبط موثر هاي شاخص و عوامل
          اجتماعی تامین سازمان درمانی گردشگري بازاریابی الگوي

 .می پردازد
 

 کار روش
 آوري جمع لحاظ از و کاربردي بنیادي، هدف نظر از حاضر پژوهش 

 آمیخته شناختی، روش منظر از و پیمایشی -توصیفی ها داده
 1400 سال طول در پژوهش این. است) کیفی و کمی( اکتشافی

 از پس و کیفی تحقیق روش از ابتدا مطالعه این در. است گرفته انجام
 کیفی رویکرد در). 19( است شده استفاده کمی تحقیق روش از آن

 و داخلی دسترس در مقاالت بررسی و اي کتابخانه مطالعه با ابتدا
 الگوي و موثر هاي مولفه مرتبط، هاي نامه پایان و ها کتاب ی،خارج
 شناسایی اجتماعی تامین سازمان در درمانی گردشگري بازاریابی اولیه
 پانل نظرات  دلفی روش وسیله به تحقیق، کیفی روند ادامه در. شد

 در. گردید آوري جمع اولیه الگوي و ها مولفه خصوص در خبرگان
 ضروري خبرگان پیشنهاد به ها مولفه از بعضی یدلف چهارگانه مراحل
 نهایت در دش اضافه ها گویه به نیز تعدادي وگردید  حذف و نبوده
 و سوم مرحله متغیرهاي مورد در خبرگان دلفی دور چهار از پس

 گویه چهارم و سوم دور در. رسیدند باالیی نظر اتفاق به چهارم
 صورت نیز عدیلیت و اصالح و نشد اضافه پرسشنامه به جدیدي
 فراهم دلفی مراحل توقف شرط و شد حاصل اجماع بنابراین،. نگرفت
 .گردید

 کلیه نظرات ،کمی تحقیق روش از گیري بهره با و بعد مرحله در
 مدیریت کارشناسان همراه به سازمان ملکی درمانی مراکز روساي

 از آن از پس و اخذ کیفی مرحله الگوي خصوص در درمان هاي
 بازاریابی هاي مولفه ساختاري، معادالت و عاملی یلتحل طریق

 . گردید نهایی و تایید تحقیق نهایی الگوي و درمانی گردشگري
 کارشناسان و دانشگاه اساتید شامل کیفی رویکرد در پژوهش جامعه
 در خبرگان از گیري نمونه. بودند درمانی گردشگري حوزه در فعال
. رسید نظري اشباع نقطه به تا داشت ادامه زمانی تا پژوهش این

 در کامل آشنایی و اجرایی سابقه ها، نمونه ورود معیارهاي همچنین،
 دانشگاهی تحصیالت بودن دارا همچنین و درمانی گردشگري زمینه
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 این در آنان شرکت تمایل نهایت در و دکتري و ارشد کارشناسی
 در دبای پانل صاحبنظران و خبرگان که آنجایی از .است بوده مطالعه
 وضوح به افراد این و باشند داشته تسلط درمانی گردشگري حوزه
 روش به خبرگان پانل از گیري نمونه روش باشند نمی شناسایی قابل

 پانل نهایت در. است بوده برفی گلوله همراه به هدفمند گیري نمونه
 .شدند نفر 17 ،تحقیق کیفی رویکردبا  خبرگان

 و درمانی مراکز مدیران و روسا کمی رویکرد در پژوهش جامعه
 تامین درمان هاي مدیریت و درمان معاونت ستادي کارشناسان

 اند شده انتخاب شماري تمام صورت به ها نمونه. است بوده اجتماعی
 تمام براي سیستماتیک صورت به ها پرسشنامه ارسال از پس که

 .گردید عودت و تکمیل پرسشنامه 426 تعداد ،درمان هاي مدیریت
 شده استفاده خبرگان قضاوت روش از پرسشنامه روایی سنجش براي
 از نفر 17 براي شده تدوین پرسشنامه که صورت این به. است

 با ارتباط در را خود نظرات که شد تقاضا ها آن از و ارسال خبرگان
. کنند بیان پرسشنامه نگارش نحوه و ظاهري شکل محتوا، ساختار،
 مرحله هر در الزم اصالحات و ذاخ نوبت چهار در خبرگان  نظرات

 نهایت در. گردید اعمال پرسشنامه در ها آن نظرات با متناسب
 بود خبرگان همه اجماع مورد تقریبا که قبول قابل شکل به پرسشنامه

 شاخص از پرسشنامه پایایی بررسی براي. شد تایید آن روایی و مدون
 مرحله در سشنامهپر کرونباخ آلفاي مقدار. شد استفاده کرونباخ آلفاي
 و938/0 ، 925/0 ، 731/0 ترتیب به دلفی چهارم و سوم دوم،  اول،
 تا اول مرحله از پرسشنامه پایایی دهد می نشان که بود 939/0

 آلفاي اینکه به توجه با. است  یافت افزایش دلفی سوم مرحله
 گویه نتیجه در است، 7/0 از بیشتر دلفی مرحله چهار هر کرونباخ

 .بودند برخوردار خوبی پایایی از هاديپیشن هاي
 توسط شده ساخته پرسشنامه طریق از ها داده میدانی ي مطالعه
 تحلیل اکتشافی، عامل تحلیل از ها آن تحلیل و آوري جمع ،محقق
 روش از متغیرها روابط بررسی جهت همچنین و تأییدي عاملی

 سازي مدل براي ضمناً. شد استفاده) SEM(ساختاري معادالت
 .گردید استفاده  AMOS24 افزار نرم از نیز ساختاري معادالت

 
 هایافته

 51 تحقیق، ادبیات و نظري مبانی مطالعه با تحقیق کیفی رویکرد در
 و گردید شناسایی درمانی گردشگري بازاریابی در موثر مولفه

 جهت مذکور هاي مولفه حاوي) شده ساخته محقق( پرسشنامه
 سازمان در درمانی گردشگران جذب رد ها آن بودن موثر بررسی
 .شد توزیع مرحله چهار در خبرگان بین اجتماعی تامین
 مرحله به نسبت سوم مرحله توافق ضرایب دهد می نشان ها یافته
 مرحله از اندکی چهارم مرحله توافق ضریب و است یافته افزایش دوم
 و سوم مرحله در توافق ضریب اینکه به توجه با. است بیشتر سوم

 که گفت توان می است شده 733/0 و 721/0 ترتیب به چهارم
 باالیی نظر اتفاق به چهارم و سوم مرحله متغیرهاي مورد در خبرگان
 نشد اضافه پرسشنامه به جدیدي گویه چهارم و سوم دور در. رسیدند

 و شده حاصل اجماع بنابراین.  نگرفت صورت نیز تعدیلی و اصالح و
 در گویه 68 مجموع در. گردید راهمف دلفی مراحل توقف شرط

 .گرفت قرار تایید مورد تحقیق کیفی مطالعه
 ها عامل استخراج براي  اصلی هاي مؤلفه روش از عاملی تحلیل در

 شود می مشاهده 2 جدول در که طور همان. است شده استفاده
 آمد بدست 816/0  ،اولکین-میر-کیزر گیري نمونه کفایت شاخص

 تعدادي به تقلیل قابل تحقیق هاي داده که ستا آن دهنده نشان که
 کفایت حد در نیز نمونه حجم و باشد می بنیادي و زیربنایی هاي عامل
 خطاي سطح در که) 12569( بارتلت آزمون نتیجه همچنین،. است
 عامل داخل هاي گویه بین که دهد می نشان است، دار معنی 001/0

  .دارد وجود خوبی همبستگی
 معناداري سطح مقدار دهد می نشان 3 جدول هاي یافته که گونه همان
. است 05/0 از بیشتر تحقیق متغیرهاي براي ویلکس-شاپیرو آزمون

 پذیرفته) است نرمال توزیع داراي متغیرمربوطه( صفر فرض بنابراین
 شاخص. باشد می نرمال متغیرها توزیع دیگر عبارت به یا شود می

 توزیع بنابراین  دارد قرار)  -2 و 2( بین متغیرها کشیدگی و چولگی
 را ها داده توان می بنابراین. دارد زیادي شباهت نرمال توزیع به متغیرها

 استنباطی آزمون لحاظ از هم و کشیدگی و چولگی شاخص براساس هم
 .گرفت نظر در نرمال ویلکس-شاپیرو
 معادالت در پارامترها برآورد براي الزم شرط متغیره چند بودن نرمال

 نرمال فرض بررسی براي مردیا ضریب 4 جدول در. باشد می اختاريس
 مردیا ضریب z آماره مقدار. است شده داده نشان متغیره چند بودن

 نرمال بر مبنی صفر فرض مطلب این که باشد می 57/2از تر کوچک
 .کند می تایید را درصد 95 اطمینان سطح در متغیره چند بودن

 
 فق کندال در سه مرحله دلفیمقایسه ضریب توا :1 جدول

 ضریب کندال مرحله چهارم ضریب کندال مرحله سوم ضریب کندال مرحله دوم تعداد خبرگان
 (توافق قوي) 733/0 (توافق قوي) 721/0 (توافق متوسط) 469/0 17

 
 گیري و ضریب بارتلت شاخص کفایت نمونه : 2جدول

 KMO( 816/0اولکین(-میر-گیري کیزر شاخص کفایت نمونه
 12569 آزمون بارتلت
 1531 درجه آزادي

 001/0 سطح معناداري
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 پنج تحقیق، ادبیات و نظري مبانی مطالعه با تحقیق کیفی رویکرد در
 در درمانی گردشگري بازاریابی در 19 کووید پاندمی کنترلدر  مولفه

 هاي مولفه حاوي پرسشنامه و گردید شناسایی اجتماعی تامین سازمان
 گردشگران جذب در ها آن بودن موثر بررسی جهت شده ییشناسا

 توزیع مرحله چهار در خبرگان بین اجتماعی تامین سازمان در درمانی
 جدول مطابق گویه پنج  CVR  شاخص مقدار دلفی اول مرحله در. شد
 و بود) خبرگان پانل نفر 17 براي گیري تصمیم معیار( 45/0 از باالتر 5

 مرحله در گردید تایید خبرگان طرف از گویه جپن این محتوایی روایی
 نظر مد حد از بیشتر اي بیمه هاي مولفه میانگین چهارم و سوم دوم،

 و 96/1 از باالتر t آماره( گردید معنادار ها آن اهمیت میزان و ودب )5/3(
 میانگین به توجه با دیگر عبارت به) بود 05/0 از کمتر معناداري سطح
 .گرفت قرار خبرگان تایید مورد شان اهمیت ها آن باالي

  میانگین ،19 کووید پاندمی کنترل عامل ،تحقیق کمی رویکرد در
 بار ها گویه از هیچکدام و کرد کسب را 44/0 معیار انحراف و 67/4

 .گردیدند تایید یک شکل مطابق ها گویه تمام و نداشته 5/0 زیر عاملی
 
 
 
 
 
 

 هاو بار عاملی آن 19ید هاي کنترل پاندمی کوومولفه :1 شکل

 هستند 7/0 از بیشتر عاملی بارهاي مقیاس هر در  6 جدول هاي یافته
 99 اطمینان سطح در بنابراین .است 56/2 از بیشتر بحرانی نسبت و

 می قرار تایید مورد گیري اندازه مدل در عاملی بارهاي معناداري درصد
 . گیرد

 پروتکل و ها نامه شیوه یترعا" ،"19کووید بیماري گیري همه بروز"
 هاي-محدودیت"  ،"عمومی اماکن و درمانی مراکز در بهداشتی هاي
 و بیماري از ناشی ومیر مرگ و مبتالیان تعداد" ،"بیماري از ناشی
 بر موثر هاي مولفه عنوان به "کشور در همگانی واکسیناسیون و درمان
 سازمان در رمانید گردشگري بازاریابی در 19 کووید پاندمی کنترل
 .گردیدند شناسایی اجتماعی تامین

 پاندمی کنترل عامل براي حاضر تحقیق در آمده دست به الگوي در
 هاي محدودیت" مولفه به مربوط) 83/0( عاملی بار بیشترین 19 کووید
 به مربوط) 73/0( عاملی بار کمترین و "19 کووید بیماري از ناشی
 .باشد می "19 کووید يبیمار گیري همه بروز" مولفه

 گردشگري بازاریابی بر 19 کووید پاندمی کنترل عامل ،7 جدول مطابق
 بحرانی نسبت( دارد معناداري تاثیر درصد 99 اطمینان سطح در درمانی

 رابطه این که این به توجه با .)است 56/2 از بیشتر که 71/7 با برابر
 متغیر 19 کووید میپاند کنترل متغیر افزایش با نتیجه در است مثبت

 کنترل« فرضیه بنابراین یابد می افزایش درمانی گردشگري بازاریابی
 می تایید.» دارد تاثیر درمانی گردشگري بازاریابی بر 19 کووید پاندمی

  .)است معنادار و 65/0 با برابر رابطه استاندارد ضریب. (شود
 

 نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهاي تحقیق : 3جدول
 وضعیت کشیدگی چولگی سطح معناداري آماره لعوام

 نرمال است 12/0 45/0 27/0 93/0 19کنترل پاندمی کووید
 

 بررسی نرمال بودن چند متغیره :4 جدول
 ضریب مردیا (نرمال بودن چند متغیره) zآماره  نتیجه

 328/4 511/1 نرمال بودن چند متغیره برقرار است
 

 (رویکرد کیفی)خبرگان در نظر سنجی مرحله سوم و چهارم روش دلفیاختالف دیدگاه بررسی : 5 جدول
 تعداد گویه ها ردیف

 هاپاسخ
میانگین مرحله 

 چهارم
میانگین مرحله 

 سوم
اختالف 
 میانگین

 نتیجه

 نظرات به اثبات رسیده است 06/0 35/4 41/4 17 19گیري بیماري کووید بروز همه 1
 نظرات به اثبات رسیده است 06/0 59/4 65/4 17 بهداشتی در مراکز درمانی و اماکن عمومیهاي نامه ها و پروتکلرعایت شیوه 2
 نظرات به اثبات رسیده است 06/0 41/4 47/4 17 در کشور 19هاي ناشی از بیماري کوویدمحدودیت 3
 اثبات رسیده است نظرات به 06/0 18/4 24/4 17 در کشور 19ومیر ناشی از بیماري کوویدتعداد مبتالیان و مرگ 4
 نظرات به اثبات رسیده است 06/0 35/4 41/4 17 در کشور 19درمان و واکسیناسیون همگانی بیماري کووید 5

 
 بر بازاریابی گردشگري درمانی در سازمان تامین اجتماعی (رویکرد کمی تحقیق) 19کووید پاندمی عوامل کنترل : 6جدول 

 )P-VALUEعناداري (م )CRبحرانی ( نسبت بار عاملی متغیر
 > 001/0 59/8 73/0 19گیري بیماري کوویدبروز همه 1
 > 001/0 98/8 77/0 هاي بهداشتی در مراکز درمانی و اماکن عمومیها و پروتکلنامهرعایت شیوه 2
 > 001/0 54/9 83/0 در کشور 19هاي ناشی از بیماري کوویدمحدودیت 3
 > 001/0 26/9 80/0 در کشور  19از بیماري کووید ومیر ناشیتعداد مبتالیان و مرگ 4
 > 001/0 42/9 82/0 در کشور 19درمان و واکسیناسیون همگانی بیماري کووید 5
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  19تاثیرگذاري کنترل شیوع و پاندمی بیماري کووید نتایج بررسی فرضیه : 7جدول
 نسبت بحرانی ضریب استاندارد رابطه

CR 
 فرضیه نتیجه سطح معناداري

 درصد معنادار است 99تاثیرگذاري در سطح  001/0 71/7 65/0 بازاریابی گردشگري درمانی ← 19رل پاندمی کوویدکنت
 

 

 گیري نتیجه و بحث
 هاي تحقیق هاي یافته با مقایسه در ،تحقیق این هاي یافته مجموع در

 متمایزي ویژگی از درمانی گردشگري بازاریابی به مربوط اسناد و مشابه
 در جهان مردم روي پیش بحران به توجه و اهمیت آن و بوده برخوردار

 حال در که باشد می 19 کووید پاندمی کنترل یعنی سالمت حوزه
 بیماري این شیوع اثر در و بوده درگیر بیماري این با کشورها تمام حاضر

 .  شده است وارد ناپذیري جبران صدمات درمانی گردشگري بر
 بازاریابی نظام که شود می شنهادپی تحقیق هاي یافته براساس

 سازمان در مطالعه این در شده تائید الگوي اساس بر درمانی گردشگري
 بزرگی به سازمانی. گیرد قرار استفاده مورد و مستقر اجتماعی تامین

 مرکز 300 از بیش و بیمارستان 77 از بیش با ،اجتماعی تامین سازمان
 قرارداد، طرف دولتی و وصیخص مرکز هزار 45 حدود و سرپائی درمانی

 دیگر کشورهاي درمانی گردشگران جذب در بسزایی تاثیر تواند می
 پیشنهاد زیر موارد 19کووید پاندمی کنترل جهت همچنین .باشد داشته

 .شود می
 موارد بروز از جلوگیري جهت مناسب سیاستگذاري و قانون تدوین -1

 و سیاسی مسایل از رغفا 19 کووید بیماري انتقال زنجیره حذف و جدید
 .کشور در مذهبی

 عدم شهرها، کردن ایزوله: ازقبیل موثر هاي محددیت تدوین -2
 تردد از جلوگیري و ها رستوران خرید، مراکز صنایع، هاي فعالیت

 دقیق اجراي و تشخیصی هاي تست بدون دیگر کشورهاي گردشگران
 .متولی هاي سازمان توسط آن
 پروتکل و ها نامه شیوه رعایت در جامعه آحاد مشارکت جلب تقویت -3

 ستاد هاى-سیاست مناسب و مؤثر اجراى در همکارى و بهداشتى هاي
 فاصله افزایش و ایزوالسیون هاى طرح از اعم ،19 کووید با مقابله

 مراکز و عمومی مراکز در مخصوصاً کشور جاي همه در فیزیکى گذارى
 .درمانی

 نیازهاى بهینه و عادالنه ینتأم براى کشور سالمت نظام تعهد -4
 هاي-برنامه تهیه همچنین و شهروندان همه براى بهداشتى و درمانى
 با کشور درمانی مراکز توسط آن اجراي و موثر و استاندارد درمانی

 میر و  مرگ نرخ کاهش جهت ویژه هاي بخش و پزشکی تجهیزات
 . 19 کووید بیماري

 از واکسن رزرو واکسن، یدتول اصولی هاي سیاست پیگیرى و تدوین -5
 براي واکسن دریافت براى بندى اولویت و کننده تولید کشورهاى

 که گردشگرانی جذب در گردشگران، واکسیناسیوندر این زمینه . جامعه
 .بود خواهد موثر بسیار دارند واکسیناسیون مشکل خود کشورهاي در
 لیمتو هاي سازمان صداوسیما، سازمان المللی بین تبلیغات -6

 کرونا از ناشی هاي محدودیت اعالم گزارش ارایه و درمانی گردشگري
 میزان ومیر، مرگ میزان اعالم و گیري همه از جلوگیري جهت

-کانال طریق از جامعه افراد واقعی واکسیناسیون آمار و بهبودیافتگان
 .درمانی گردشگري مخصوص هاي
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