
 

1 

با نقش میانجی هوشمندی  بررسی تأثیر بازاریابی اجتماعی بر گردشگری سالمت

 )مورد مطالعه: صنعت گردشگری( کار الکترونیکوکسب
  

 محمد رحیم عیوضی 
 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، تهران

Danesh.Mr@Yahoo.Com 

 سعید سوهانی 

 الکترونیکبازرگانی گرایش تجارت کارشناسی ارشد مدیریت 
Saeedsohani58@Gmail.Com 

 
 

 چکیده 

بررسی تأثیر بازاریابی اجتماعی بر گردشگری سالمت با نقش میانجی هوشمندی  هدف این پژوهش مطالعه

های پیشین های پژوهشاست. برای نیل به این هدف، پس از مطالعه و بررسی یافته کسب و کار الکترونیکی

گردد. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع ارچوب مورد نظر ارائه میدر قالب مبانی تئوریک تحقیق، چ

گردد. به منظور بررسی محسوب می پیمایشی -ها در زمره تحقیقات توصیفیکاربردی و از نظر گردآوری داده

که تعداد آنها گردشگران حوزه سالمت در استان تهران  میدانی در تحقیق حاضر، از جامعه آماری شامل 

به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری  385 فرمول کوکراناست. برای نمونه نیز با توجه به ود نامحد

و  با استفاده از تحلیل عاملی تاییدیای، پرسشنامه است که روایی آن اطالعات عالوه بر مطالعات کتابخانه

ها از ازمون آزمون نرمال بودن داده پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. برای

( با استفاده از نرم افزار لیزرل SEMها از معادالت ساختاری)اسمیرونف و برای سنجش فرضیه –کلموگروف 

بازاریابی اجتماعی بر گردشگری سالمت تاثیر معناداری  دهدهای تحقیق نشان میاستفاده شده است.یافته

دی کسب و کار الکترونیکی تاثیر معناداری دارد و هوشمندی کسب و کار دارد، بازاریابی اجتماعی بر هوشمن

الکترونیکی بر گردشگری سالمت تاثیر معناداری دارد بنابراین بازاریابی اجتماعی بر گردشگری سالمت با 

 نقش میانجی هوشمندی کسب و کار الکترونیکی تاثیر معناداری دارد.

 

 ، هوشمندی کسب و کار الکترونیکی دشگری سالمتبازاریابی اجتماعی، گرواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 اصول استفاده از اندیشۀ که است دهه بیش از سه( و 1395دنیای بدون بازاریابی غیرقابل تصور است )زرگران خوزانی و مظلومی، 

 بخش موفقیت تکرار دنبال به عرصه این نظرانصاحب و است کرده پیدا راه اجتماعی هم علوم حوزۀ به تجاری، بازاریابی فنون و

بازاریابی  هایروش و اصول که است این اجتماعی بازاریابی منحصر به فرد هایهستند. ویژگی علوم اجتماعی حوزۀ در تجارت

 را خود بازاریابی اهداف هاشرکت اکثر ( ابتدا1390)آل رسول، گیردمی کار به آن اجتماعی سالمت و جامعه تحلیل برای را تجاری

 و بردند پی مشتریان هایخواسته مدتبلند تأمین اهمیت به بعدها اما دادندقرار می کوتاه مدت در شرکت سود اساس بر دتاعم

 اقتصادی، مهم بسیار ابعاد دارای گردشگری صنعت. (1،2003)کراونس شد منجر اجتماعی مفهوم بازاریابی ظهور به امر این

 1950 ازدهه .شودمحسوب می اقتصادی کارهای و کسب مهمترین از یکی و است جهان در سیاسی و اجتماعی، فرهنگی

 جهانی اقتصاد در هابخش ترین سریع و بزرگترین میان در آن جایگاه اکنون هم و داشته ای گسترده و مداوم رشد گردشگری

سفری که به منظور  درمان یکی از انواع گردشگری،گردشگری سالمت است که عبارت است از . (2004است)پترسن و همکارانش،

های سالمت و اسپاها)مراکز آب گرم و معدنی( صورت های جراحی به دهکدههای روحی و جسمی و انجام نوعی از عملبیماری

(.مزایایی این نوع گردشگری باعث شده است که بازار آن در سطح جهانی به شدت رقابتی 1389پذیرد)شیخ السالمی و دیگران،می

-تر و نیز زمانتر با قیمت پایین(. گردشگری سالمت باعث دسترسی بیماران به خدمات پزشکی با کیفیت2015یون،گردد)هان و ه

گردد. لذا، بیمارانی که در جست و جوی این نوع خدمات هستند از کشورهای توسعه یافته مانند استرالیا، های انتظار کوتاه تر می

(. 2013نمایند)یئوه و همکاران، حال توسعه مانند هند، کاستاریکا و تایلند مسافرت میبریتانیا و ایاالت متحده به کشورهای در 

درآمد حاصل از توریسم پزشکی  2014(. در سال 2012درصد افزایش یافته است.)یو و کو،  20درآمد جهانی از گردشگری سالمت 

فت خدمات سالمت به کشورهای دیگر مسافرت نموده و هر میلیون نفر برای دریا 11میلیارد دالر در امریکا بوده و حدود  55حدود 

(. آمارهای دقیقی در مورد تعداد افرادی که 2015)جوهن و الرک،  دالر برای هر سفر هزینه نموده است 5000تا  3500بیمار بین 

باشد )مومنی نقیض میکنند، به تفکیک کشورها وجود ندارد و این ارقام ضد و برای خدمات سالمت به دیگر کشورها مسافرت می

 (.2018و همکاران، 

 برای آن از ها سازمان که است شده هایی تشکیل روش از شود،محصول می شامل هم و فرآیند شامل هم کار و کسب هوشمندی

 و ها سازمان به که است اطالعاتی نیز محصول و کنندمی جهانی پیشرفت اقتصاد بدینوسیله و کرده استفاده مفید اطالعات توسعه

 محیط و خدمات و های جدیدتکنولوژی و محصوالت بازارها، مشتریان، کنندگان، رقبا، تامین رفتار تا داد خواهد اجازه ها شرکت

شود محسوب می الزم امری عالی مدیریت برای بینی پیش این که کنند بینی پیش اطمینان از ای درجه با کار را و کسب عمومی

 نوعی به و همچنین آنها از استفاده منظور به هوشمند فرایندهای ساختارها و نیازمند که پیچیده و دجدی مقوله دو این تلفیق با

 عدم کاهش به توجه با را کار و کسب های مدیریتگیری تصمیم دقت و سرعت تا باشندهوشمند می انسانی منابع نیازمند دیگر

 طور به و کرده رسوخ های متنوعاستراتژی بر کل گرفتن دست در اشده ب های ذکرهوشمندی.دهد  افزایش های محیطی،اطمینان

 کنونی مدیران عصر در.کندمی تجهیز رقبا سایر و نشده بینی پیش رویدادهای با مقابله برای را مدیران و ای سازمان مالحظه قابل

 داشتن برای تا کندرا ایجاب می زمندینیا این کل، بر داشتن احاطه گونه این و باشندکار می و کسب محیط کل رصد به نیازمند

 کار و کسب هوشمندی و رقابتی هوشمندی ها همان ابزار واین. یابند دست باال برد با هایی ابزار به تر دقیق و وسیعتر دیدی

 کارکنان میتما کهطوری به شده، بکارگمارده ای حرفه کامال طرز به هایسازمان در شده آزموده و کارامد سالح این.است  کنونی

مساله این است که هوشمندی کسب و کار متغیر  (.1388میشوند)درگی، مسلح خود نیاز تناسب به سازمانی به آن مختلف سطوح
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کند تالش در جهت تشریح این مساله موثری است که بر رابطه بازاریابی اجتماعی و گردشگری سالمت نقش میانجی را ایفا می

 اساس پژوهش حاضر است.

 2ابی اجتماعیبازاری

بازاریابی  مشاوران پارک بازاریابی ایران پس از آنکه راه حل بازاریابی در یک بازار با توجه به نتایج تحقیقات بازاریابی،

های بلند مدت و کوتاه مدت خود را در جهت تاثیرگذاری روی عقاید و رفتار جامعه سوق تشخیص دادند، برنامه ریزی اجتماعی

فعاالن عرصه سالمت از اواسط دهه هشتاد میالدی به طور جدی وارد این حوزه  گویند. بازاریابی اجتماعی میدهند که به آن می

با ذکر جزئیات استفاده از دیدگاه بازاریابی اجتماعی در حوزه سالمت از آن به عنوان  1985در سال  "ریچارد مانوف "شدند و

یاد کرد. بازاریابی اجتماعی فرآیندی برنامه ریزی  "مت عمومی و ارتباطات رویکردی منظم و سازمان دهی شده برای ارتقای سال"

این تعریف از بازاریابی  2002در سال  شده برای تاثیر گذاری روی رفتار اختیاری گروه مخاطب جهت نیل به یک هدف اجتماعی

کاربرد مشتری مدارانه " و و لی( ارائه شد:اجتماعی در حوزه سالمت توسط سه تن از صاحبنظران بازاریابی اجتماعی)کاتلر، روبرت

   "اصول و فنون بازاریابی برای گسترش برنامه ها، مداخالت و ارزشیابی در جهت تالش برای تغییر یا اصالح رفتار بهداشتی

 تاریخچه بازاریابی اجتماعی

های گوناگون از ن بیان شد و از پیکره دانشتوسط فیلیپ کاتلر و جرالد زالتم 1971اولین بار در سال  "بازاریابی اجتماعی"عبارت 

های علمی در تبلیغات، روابط های ارتباطی به همراه زمینهقبیل روانشناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی، دانش سیاسی و تئوری

واند برای ترویج تعمومی و تحقیقات بازار طراحی شده است. بازاریابی اجتماعی سعی در ایجاد تغییرات اجتماعی مثبت دارد و می

محصوالت شایسته، ایجاد مخاطبان هدف، جلوگیری از محصوالت و خدمات ناشایست و نهایتا ترویج رفاه به کار رود)سرات، 

های بازاریابی تجاری را برای تحلیل جامعه و سالمت ویژگی منحصر به فرد بازاریابی اجتماعی این است که اصول و روش (.2010

طرح شد. وی جامعه بازاریابی را با این پرسش به چالش کشید  توسط ویب 1951گیرد. این ایده در سال یاجتماعی آن به کار م

 (. 1952)ویب،"چرا نمی توان برادری و اخوت و تفکر منطقی را مانند صابون برای فروش به جامعه عرضه نمود؟"که: 

موفق تاثیر گذاری بر رفتار افراد در بخش اجتماعی شد.  هایهای جدی برای خلق روشاین پرسش زمینه ساز تحقیقات و پیگیری

در حالی که  بعد از دو سه دهه کارشناسان و بازاریابان سالمت اجتماعی به تعریف مجدد این تفکر پرداختند و آن را توسعه دادند. 

های ( تکنیک ها و روش1985 وف،)مان گرفتبازاریابی اجتماعی برای کنترل بیماریها و مسائل خانوادگی مورد استفاده قرار می

توسط  1960ماهیت مفهوم بازاریابی اجتماعی در اوایل  در همه زمینه ها گسترش یافت. بازاریابی اجتماعی برای توسعه جهان 

شد در حالی که زمزمه هائی راجع به آسیب پذیری محیط شنیده می 1970در سال  (. 1972)کاتلر، کاتلر به طور کامل تشریح شد

 (.1971 ؛ کاتلر،1971)داوسون،  ی نویسندگان بر بحران مصرف منابع، بدون در نظر گرفتن مصلحت اجتماعی تاکید کردندبرخ

(، به این 1972و کاتلر 1971)بل و اموری، دانستندمی "رضایت مندی مشتری"محققان مشکل اصلی را در افزایش ابهام در مسئله 

 معنی تمایالت کوتاه مدت مشتری یا عالیق بلند مدت مصرف کننده تعبیر گردد. توانست بهدلیل که رضایت مندی مشتری می

و کسب و کار  عقیده داشتند که چیزی که در بلند مدت برای جامعه مطلوب است برای تجارت نویسندگانی مانند کاتلر و داوسون

ط به صورت مکانیسم بازخور، همفکری و مذاکره های بازاریابی اجتماعی بر ارتباط میان تجارت و محیسایر جنبه نیز سودمنداست.

به طور کلی با  (1972،  ؛ استیرسن و اسکات1971 ؛ بل و اموری،1972 )کاتلر، کردمیان رقبا، مصرف کنندگان و دولت تاکید می

 
2 Social Marketing 

 

 



 

4 

مادی گرائی و مصرف  بازگشت به گذشته درمی یابیم که اصطالح بازاریابی و اصول مربوط به آن با مفاهیم انتزاعی از قبیل استثمار،

( این رابطه بیشتر بر اساس 2003 ، ؛ هاستینگز و سارن2006بیش از حد در جوامع مدرن رابطه نزدیکی داشته است )اندریسن، 

بیان کردند که ابزارهای بازاریابی   کاربرد سنتی بازاریابی به عنوان ابزاری برای جستجوی منافع شخصی بوده است. کاتلر و لوی

(. بنابراین توسعه مفهوم بازاریابی منجر به شکل گیری رشته جدید بازاریابی 1969و لوی،  )کاتلر دنیای تجارت نیستمحدود به 

 اجتماعی شد.

 اهداف بازاریابی اجتماعی

را آوری سازمان و این چیزی است که بازاریابی اجتماعی هدف نهائی بازاریابی اجتماعی، بهبود رفاه فردی و اجتماعی است نه سود

دهد. کند. تاکید بر جامعه و افراد نکته دیگری است که بازاریابی اجتماعی به آن اهمیت میاز سایر ابعاد بازاریابی متمایز می

به  شود.گذاران نیز میها و سیاستها، سازمانتاثیر شامل حرفه گذارد بلکه اینبازاریابی اجتماعی نه تنها بر رفتار افراد تاثیر می

تواند به صورت رو به باال نیز عمل کند و به دنبال تغییر رفتار عالوه بر جریان رو به پائین، بازاریابی اجتماعی می عبارت دیگر

 (.1952گیرد )ویب،گذاران به قوانین و مقررات مربوط به مصرف در این حوزه قرار میای نیز باشد. برای مثال تشویق سیاستحرفه

 گردشگری

ی خدمات و پذیرایی برای سم به معانی مختلف از جمله : سفر کوتاه و گذر کردن از جایی ، و یا : تجارت تهیهدر فرهنگ اکسفورد توری

دارد: مسافرتی که به منظور تجارت، لذت و یادگیری صورت گیرد و کنند و فرهنگ و بستر نیز بیان میمردمانی که از یک مکان دیدن می

شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق گردشگری به مجموعه فعالیتی اطالق می (.2012، 3به نقطه شروع بازگردد )دنگ

افتد، این فرایند شامل هر فعالیتی از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی یاداوری خاطرات ان نیز می

دهد، نظیر خرید کاالهای مختلف و تعامل میان میزبان و شود. همچنین فعالیتی را که گردشگر بعنوان بخشی از سفر انجام میمی

گردشگری را از منظر سیستمی نیز می توان مورد بررسی قرار داد . از این منظر  (.1389گیرد )نائینی، مهمان را نیز در بر می

با یکدیگر در ارتباط و گردشگری نیز مانند هر سیستم دیگری از اجزایی تشکیل شده است که برای دستیابی به هدفهایی مشخص 

کنش متقابلند. در واقع در این صنعت، دروندادهایی به سیستم وارد شده و در فرایند تبدیل قرار می گیرند و پس از انجام عملیاتی 

معین، به عنوان برونداد یا خروجی از سیستم خارج می شود . طبیعی است که خروجی این سیستم، با توجه به نوع دروندادها و 

عملیاتی که در فرایند تبدیل انجام می گیرد؛ می تواند متفاوت، مطلوب و یا نامطلوب باشد. در نتیجه سیستم گردشگری در  نوع

 (.9: 2000، 4شود )هولدنمعرض تاثیرات گوناگونی است که از تغییرات جامعه به آن وارد می

 اهمیت گردشگری

ه همراه با به وجود آمدن تغییراتی شگرف در سیمای زمین و اوضاع سیاسی، های انسان معاصر است کگردشگری از مهم ترین فعالیت

سازد، ضمن این که تحوالت بنیادی در اوضاع و شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، منش و روش زندگی انسان ها را دگرگون می

ی فرهنگی و تفاهم بین المللی سبب شده است که آورد. اهمیت سیر و سفر در تعالاقتصادی ، فرهنگی و آداب و رسوم مردم به وجود می

 (.88: 1383مهر( هر سال را روز جهانی جهانگردی اعالم کند )زکی،  5سپتامبر ) 29مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 

ز های اخیر، گردشگری منبع درآمد سرشار در تجارت جهانی و عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و ترادر سال

، تقریباً 1950های بسیاری از کشورها شده است . مطابق برآورد سازمان جهانی گردشگری، کل گردشگران دنیا در سال پرداخت

 
1.Dang 

2. Holden 
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 600به حدود یک میلیارد و  2020میل یون نفر بوده است که این رقم در سال  700، حدود  2000میلیون نفر و در سال  25

میلیارد دالر بوده که این رقم در  105بالغ بر  1980های حاصل از گردشگری در سالمدمیلیون نفر خواهد رسید. به عالوه درآ

میلیون دالر خواهد رسید )کاظمی،  590به حدود یک میلیارد و  2020میلیارد دالر رسیده است و در سال  476به  2000سال 

های بسیار باالی آن است و گردشگری به رغم جاذبهمتأسفانه آمار گویای سهم بسیار ناچیز ایران از درآمد جهانی  (.4-5: 1385

های شواهد نشان م یدهد که گرشگری ما هنوز نتوانسته سهم بازار شایسته خود را به دست آورد و این امر نه به دلیل فقدان جاذبه

وجود در این صنعت است . طبیعی یا آثار باستانی و یا شرایط آب و هوایی است ، بلکه صرفاً محصول بینش مدیریت و نرم افزار م

بسیاری از صاحب نظر ان معتقدند تا زمانی که در کشور درآمدهای نفتی وجود دارد ، سهم درآمد عظیم گردشگری نادیده گرفته 

 (.32: 1383شود و به آن توجه جدی نمی شود )دهشتی و انچه ای، می

های موجود در سیستم سازمانی و تشکیالتی از نارسایی مشکالت و تنگناهای صنعت گردشگری در کشور را نمی توان تنها ناشی

های جهان دانست، بلکه مشکل اساسی این صنعت به دلیل عدم تطابق فرهنگی بین جامعه اسالمی ایران با پاره ای از کشور

 توان مشکالت اصلی این صنعت را در کشورمان به شرح زیر ذکر کرد:باشد. در کنار این موارد میمی

 های جهانگردی و ایرانگردی؛ صوب نبودن اهداف و سیاستمشخص و م ✓

 هجوم تبلیغاتی استکبار جهانی در جهت مخدوش کردن چهره واقعی انقالب اسالمی؛ ✓

 کمبود امکانات مالی برای توسعه و تجهیز تأسیسات مورد نیاز صنعت گردشگری؛  ✓

 عدم هماهنگی و همکاری ارگان ها و سازمانهای دولتی؛  ✓

 شود؛ت ها و وجود تورم شدید که موجب فقدان سودآوری این صنعت میعدم ثبات قیم ✓

 (.200-199: 1387های ارتباطی و حمل و نقل )لطفی خاچکی، ضعف شبکه ✓

 

 وکارهوشمندی کسب

های اقتصادی و مالی در طول قرن گذشته شاهد یک تغییر بی سابقه در دنیال دیجیتال بودیم که سبب تحوالتی عظیم در زمینه

های با داشتن یک طبقه متوسط از افراد که به طور مداوم در حال رشد هستند و افراد زیادی که به طور فعال از شبکه شد،

کنند، شاهد تغییری شدید در فضای شخصی و های پیرامون خود رشد میکنند، و نسل جدیدی که با فناوریاجتماعی استفاده می

توسط هاروارد  1980مفهوم هوش کسب و کار در اواخر دهه (. 1399زرگران خوزانی،  آگاه وتجاری هستیم )فکور یوسف آباد، دل

های اطالعاتی هوش کسب و کار شاهد توسعه سریع تقاضا در دریسنر یکی از کارشناسان گروه تحقیقی گارتنر معرفی شد. سیستم

ند.ابزارهای تجزیه و تحلیل اطالعات جدید، کردهای مدیریتی را حمایت میسیستم ها و نرم افزارهای بودند که تصمیم گیری

تکنولوژی ذخیره سازی اطالعات، اطالعات استخراجی شبکه ای و بسیاری از ابزارها و تکنیک ها در بازار به وسیله فروشندگان 

تی پیش بایست انتظارات مشتریان خود را به منظور بقای خود در بازار رقابهوش کسب و کار در حال رشد است.سازمان ها می

رونده تجاری امروز برآورده کنند. با وجود این که بسیاری از سازمانها هوش کسب و کار را اجرا نموده اند هنوز در تمام پیش زمینه 

مجریان و پژوهشگران در مورد علل موفقیت و شکست آن به طور گسترده بحث و گفتگو کرده اند.تحقیقاتی در  ها موفق نبوده اند.

 های موفقیت هوش کسب و کار انجام شده است.ی هوش کسب و کار و محیط تصمیم گیری به عنوان زمینههاخصوص قابلیت

دهند وجود تکنولوژی مناسب شوند.یافته ها نشان میهای هوش کسب و کار به دو گروه تکنولوژیکی و سازمانی تقسیم میقابلیت

یکی از دالیلی که  تصمیم گیرندگان در یک سازمان کمک نماید. هایتواند به افزایش قابلیتبرای حمایت از تصمیم گیری می

گیرند حمایت و پشتیبانی آن از سیستم تصمیم گیری است. قاطعیت قوانین و سازمان ها هوش کسب و کار را به خدمت می
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تصمیم مقررات و ثبات در یک کشور و همچنین فرایندهای تجاری در یک سازمان ، موجب حمایت هوش کسب و کار، در 

توان گسترش داده و با کمک آن شود.با استفاده از اطالعات جمع آوری شده هوش کسب و کار را میهای سازمانی میگیری

 (.1395)معصومی و همکاران، ها اتخاذ نمایندتوانند تصمیماتی مبتنی بر بهترین دادهاستفاده کنندگان در سازمان می

 هوشیاری کسب و کار

را برای توضیح شناسایی فرصت کارآفرینانه فرصت  "هوشیاری "اولین فردی بود که اصطالح 1973کریزنر در سال 

(. درواقع هوشیاری کسب و کار را می توان به عنوان یک گرایش باطنی به آگاهی و حساس بودن به 1973بکاربرد)کایرزنر،

(. به طور خیلی ساده تر می تواند گفت که 1995اطالعات ، مشکالت،نیازها و عالقه های ارضا نشده دانست)ری و کاردوزو، 

در محیط رقابتی کسب و کار  هوشیاری کسب و کار در واقع توانایی دیدن چیزهایی است که دیگران قادر به دیدن آنها نیستند.

دف خطیر، امروز، عمده نگرانی و تکاپوی شرکت ها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل می گیرد. در راستای این ه

مدیران با درک اهمیت تحول درون شرکتی، در پی شناسایی و بهره گیری بهینه از منابع و سرمایه های خود در راستای نیل به 

های جدیدی در زمینه به همین منظور راهبرد. (2003های مختلف بوده اند )پیترسون، های جدید در حوزهتوسعه کارآفرینی

تواند از اصول اصلی موفقیت کاری شرکت ها در بازار فروش جدید در زمینه کار و کارآفرینی  که می هایتوسعه و یا خلق  نوآوری

باشد مورد استقبال قرار گرفته اند. امروزه برای مشتریان وجود کاال و خدمات جدید و با کیفیت از مهمترین زمینه به مشتریان می

های منتج به تولیدات باکیفیت و وده و علم به این مهم و توسعه کارآفرینیگرایش آنان به ابتیاع خدمات و تولیدات شرکت ها ب

 باشدجدید برای شرکت یک امتیاز ویژه در جهت تفوق شرکتشان در بین رقبا به منظور ارائه و فروش  تولیدات و خدمات خود  می

 (2010)فارلینگ،

 پیشینه پژوهش

های کارآفرینانه گردشگری ایی عوامل نهادی موثر بر بهره برداری از فرصت( در تحقیقی با عنوان شناس1398سخدری و همکاران)

تواند از طریق سالمت در ایران نشان دادند که ترتیبات نهادی الزم در ابعاد قانونی، هنجاری، شناختی و اقدامات حمایتی می

ردشگری سالمت، نرخ وقوع رفتار کارآفرینانه در های کارآفرینانه در حوزه گافزایش تمایل کارآفرینان برای بهره برداری از فرصت

 این حوزه را افزایش دهد.

های پیرامون شهرها با تاید بر گردشگری سالمت مطالعه ریزی تفرجگاه( در تحقیقی با عنوان برنامه1398صفرآبادی و احمد پور)

و زیبایی، عیار اقتصادی امتیاز مناسبی را کسب  موردی: چشمه ابگرم تودلویه نشان دادند که علی رغم امتیاز باالی عیارهای علمی

های طبیعی تفرجی درمانی چشمه ابگرم تودلویه برای جذب گردشگر و درآمدزایی محلی، فعالیت قابل قبول نکرده است و از توان

ای گردشگری محدوده هانجام نشده است ارزیابی میزان و کیفیت بهره وری تفرجگاه آبگرم تودلویه نشان از جایگاه پایین زیرساخت

 است.

( در تحقیقی با عنوان بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش اینترنت در توسعه گردشگری سالمت 1397عباسی و همکاران)

نشان دادند که عوامل سازگاری، سودمندی ادراک شده، کیفیت خدمات ادراک شده اعتماد ادراک شده، سهولت ادراک شده به 

 شود.اینترنت تأثیر گذار است و به توسعه گردشگری سالمت منجر می ترتیب بر پذیرش

راهکارهای توسعه کسب وکارهای الکترونیک در چارچوب تسهیل و در تحقیقی با عنوان  (1397خاتمی فیروز ابادی و همکاران)

های توسعه کسب وکار در حوزه د که هدف از اجرای این پروژه، استخراج و تدوین استراتژینشان دادن ارتقای فضای کسب و کار

ارتباطات و فناوری کشور بوده که در چهار فاز طراحی و اجرا شده است. در فاز چهارم و نهایی این طرح، یک مدل جدید بر پایه 

https://www.magiran.com/paper/1875228
https://www.magiran.com/paper/1875228
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ار اسمارت پی ال اس مورد تایید قرار گرفت و در پایان های آمادگی الکترونیک ارائه شد و با استفاده از نرم افزچارچوب

 .استخراج و دسته بندی شد SWOT های تحلیلهای توسعه کسب وکار الکترونیک بر اساس مدل تایید شده و ماتریساستراتژی

د که عالوه بر های اقتصادی گردشگری نشان دابندی عوامل موثر بر شاخصطبقهدر تحقیقی با عنوان  (1393اکبری و ابونوری)

های تاریخی، مذهبی و طبیعی کشور مهمترین عوامل در جذب گردشگران خارجی هستند امکانات زیرساختی کشور، پتانسیل

های اصلی های بعدی را به خود اختصاص داده اندعالوه بر این نتایج بدست آمده از آنالیز مولفهشرایط اقتصادی سیاسی کشور رتبه

 OECDبر اساس دو گروه کشور به دو دسته تقسیم کرد که این امر نشان داد که کشورهای عضو ا های گردشگری ر،شاخص

درآمد گردشگری و تعداد گردشگران بیشتری را از کل گردشگری جهان به خود اختصاص داده اند در مقابل کشوررهای عضو گروه 

 های رشدی ازآن خود کرده اند.شاخص 77

ارائه مدل توسعه گردشگری سالمت با رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی در تحقیقی با عنوان  (1392نی)شریف آبادی و اسدیان اردکا 

 و بیمارستان کادر اطالعات بودن روز به عوامل که دهدنشان می پژوهش این نتایجو مدل سازی ساختاری تفسیری در استان یزد 

 وهله در باید و باشندسالمت می گردشگری ی توسعه مدل در عوامل ترین اساسی ها، آن وظایف پزشکان با تخصص بودن مرتبط

در  آن توسعه و سالمت گردشگری که رسید نتیجه این به توانپژوهش می این های یافته از استفاده با .تأکید شود ها آن بر اول

 این مهم. کنندمراجعه می دیز استان به درمان یا معاینه جهت که است بیمارانی رضایت جلب برای جدی عزم نیازمند یزد استان

 بود. خواهد مقدور بیمارستان کادر مهارت ی توسعه و ها بیمارستان کردن روز به و تجهیز در گذاری سرمایه طریق از

( در پژوهشی با عنوان بازاریابی اجتماعی و نقش آن در تقویت برند در بانک ها به این نتایج رسیدند که 1391سلیمانی بشلی)

های بازاریابی تجاری خود هستند تا از این طریق به اهداف های بازاریابی اجتماعی به استراتژیزمند پیوند زدن فعالیتبانک ها نیا

توان تاکید قابل توجه تعداد معدودی از بانک ها کشور را به ابعاد مختلف بازاریابی تعالی سازمانی خود دست یابند به وضوح می

 اجتماعی مشاهده نمود.

( در پژوهشی با عنوان کاربرد فلسفه بازاریابی اجتماعی در تمایل به اهدای داوطلبانه خون با استفاده از 1391و دیگران ) کفاش پور

درصد از  31توانند حدود تئوری رفتار برنامه ریزی شده به این نتایج دست یافتند که سه متغیر باور رفتاری، هنجاری و ادراکی می

ون را توضیح دهند با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه نیز مشخص گردید که باور ادراکی بیشترین تغیر در تمایل به اهدای خ

 .نقش را در توضیح تغیر تمایل داوطلبان به اهدای خون دارد

ه ها های هتل بر قصد رزرو آنالین پرداختند داد( در تحقیقی با عنوان مطالعه تجربی تأثیر کیفیت وب سایت2017لی و همکاران)

با ابزار پرسشنامه از کاربران وب سایت هتل )قابلیت استفاده ، استفاده آسان، سرگرمی و تکمیل بودن ( در اعتماد و قصد رزرو 

آنالین هتل تجزیه و تحلیل شد.نتایج نشان داد که قابلیت استفاده، سرگرم بودن و تکمیل بودن وب سایت هتل ها در اعتماد 

 ی که سهولت استفاده از وب سایت ها در اعتماد تاثیری ناچیز دارد.گذارد. در حالچشمگیری می

( در تحقیقی با عنوان به بررسی اثر کیفیتف رضایت، اعتماد و منطقی بودن قیمت بر بازگشت مشتریان 2015هان و هیون)

تفاده از تجزیه و تحلیل گردشگران سالمت به کشور مقصد و استفاده مجدد از خدمات درمانی نشان دادند که این پژوهش با اس

های منتخب کشور کره جنوبی انجام شد نتایج این پژوهش حاکی از اثر مستقیم کیفیت درک شده ، ساختاری و در بیمارستان

 رضایت و اعتماد به مرکز درمانی و کارکنان ان به بازگشت گردشگران سالمت بود.
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ری بین المللی در مطالعه ای در ایسلند تقاضای گردشگری بین المللی تقاضای گردشگدر تحقیقی با عنوان  (2007مونز و مارتین) 

کشور بررسی و مطالعه کردند  14در رابطه با  2003-1997های پانل طولی و عرضی بین سالهای را با استفاده از مدل پویا و داده

 کشورها بستگی داردنتایج تحقیق آنها نشان داد که تقاضای گردشگری در سطح معناداری به وضعیت اقتصادی 

دهد که یک رابطه علی بین گسترش گردشگری و رشد اقتصادی نتایج نشان میدر تحقیقی با عنوان ( 2006کیم و همکاران)

آزمون علی بین به دنبال روش هم جمعی انجام شده است تا جهت علیت بین گسترش گردشگری و رشد اقتصادی را مشخص 

بطه تعادلی بلند مدت بین گردشگری و رشد اقتصادی در کشور تایوان وجود دارد و رابطه بین دهد که یک رانماید نتایج نشان می

 کنند.این دو متغیر رابطه علی دو طرفه است به عبارت دیگر در کشور تایوان ،گردشگری و رشد اقتصادی یکدیگر را تقویت می

 مدل مفهومی تحقیق

نشان داده شده  1ای، مدل مفهومی و فرضیات تحقیق به صورت شکل بخانهبا توجه به ادبیات پیشین و همچنین مطالعات کتا

 است.

 

 

 

 

 

 

مدل مفهومی پژوهش -1 شکل  

بازاریابی اجتماعی بر توسعه گردشگری سالمت با نقش میانجی هوشمندی کسب و کار الکترونیکی در صنعت  فرضیه اصلی:

 گردشگری تأثیر دارد.

 توسعه گردشگری سالمت در صنعت گردشگری تأثیر دارد. بازاریابی اجتماعی بر :1فرضیه 

 بازاریابی اجتماعی بر هوشمندی کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری تأثیر دارد.: 2فرضیه 

 هوشمندی کسب و کار الکترونیکی بر توسعه گردشگری سالمت در صنعت گردشگری تأثیر دارد. :3فرضیه 

 

 روش تحقیق

ر به دنبال بررسی تأثیر  بازاریابی اجتماعی بر توسعه گردشگری سالمت با نقش میانجی هوشمندی کسب و از آنجا که تحقیق حاض

و  توان یک پژوهش کاربردی دانست.باشد، این نوع پژوهش را میکار الکترونیکی است و در پی شناسایی مشکالت مرتبط با آن می

 گردشگری سالمت بازاریابی اجتماعی

هوشمندی کسب و کار 

 الکترونیکی
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های مختلف استفاده شده و همچنین توزیع پرسشنامه ها و کتابنامهایانبا توجه به اینکه در این تحقیق از مطالعه مقاالت، پ

باشد. جامعه آماری در در این پژوهش جامعه آماری محدود می باشد.صورت گرفته است، این تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی می

گیری تصادفی روش نمونه. می باشد1760طبق آمار سازمان گردشگری گردشگران حوزه سالمت در استان تهران کلیه این تحقیق 

 نفر بدست آمده است. 315حجم نمونه  که در این پژوهش حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکرانساده است. 

 آوری اطالعات مربوط به پاسخگویی به سؤاالت پژوهش، از روش میدانی استفاده شده است، همچنین از روشدر این تحقیق برای جمع

های اطالعاتی اینترنتی برای تدوین و نگارش بخش ادبیات های پژوهشی و بانکها، مقاالت، مجالت، طرحمانند مطالعه کتاب ایکتابخانه

ای بود که بعد از ها و اطالعات در این پژوهش پرسشنامهآوری دادهابزار اصلی برای جمع موضوع و مبانی نظری استفاده شده است.

باشد که بخش اول و مصاحبه با متخصصان مربوطه طراحی شد. پرسشنامه متشکل از دو بخش میای انجام مطالعات کتابخانه

( و 1995پرسشنامه شامل متغیرهای جمعیت شناختی و بخش دوم شامل پرسشنامه استاندارد بازاریابی اجتماعی آندریسین)

 1در جدول  باشد.( می2006و فارمن) مونی(  و هوشمندی کسب و کار الکترونیکی 2008توسعه گردشگری سالمت )آکتان، 

 میزان پایایی با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ نشان داده شده است.

مقدار آلفای کرونباخ متغیرها  -1 جدول  

 ضریب آلفا کرونباخ سؤاالت پایایی

11 بازاریابی اجتماعی  75/0  

74/0 6 توسعه گردشگری سالمت  

72/0 12 هوشمندی کسب و کار الکترونیک  

 
 و تجزیه برای انجام شده است. 8.5LISRELو  win20spss با استفاده از نرم افزار هایل دادهتحل و تجزیه در این پژوهشهمچنین 

 جنسیت، میزان شامل تحقیق شناختی جمعیت متغیرهای بررسی به که توصیفی آمار ابتدا شده آوریجمع هایداده تحلیل

رداخته شده است و سپس مواردی چون فراوانی، درصد، درصد تجمعی، کمینه، بیشینه، میانگین، پ خدمت سابقه و سن تحصیالت،

 آوریم و پسانحراف معیار، و ضریب تغییرات محاسبه شده است. سپس آمار توصیفی متغیرها و ابعاد متغیرهای پژوهش بدست می

اجتماعی بر توسعه گرشگری سالمت با نقش میانجی  بررسی تأثیر بازاریابی گرفته شده برای در نظر فرضیات مطابق آن از

اسمیرنف استفاده  –ها از آزمون کلوموگروف آمار استنباطی جهت نرمال بودن داده هایاز آزمون هوشمندی کسب و کار الکترونیی

از روش مدل  .شداز آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده  آمدها از طریق آزمون نرمال به دست که داده از آنجایی. شد

معادالت ساختاری برای رد یا تایید فرضیات تحقیق، ازمدل نیکویی برازش برای مشخص کردن برازندگی مدل تحقیق و برای 

 بررسی میزان تبیین متغیر توسط هریک ازسؤاالت مرتبط در پرسشنامه از تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. 

 

 های پژوهشیافته
 آمار توصیفی

باشند درصد آنها زن می 42.6درصد مشتریان مورد مطالعه مرد و  57.4نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که ، 2ق با جدول مطاب

( 60-40) درصد 26/0( سال و 40-30بین) درصد 1/46( سال، 30-20بین) درصد 9/27نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که 
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درصد آنها متاهل  76.6درصد از مشتریان مورد مطالعه مجرد و  23.4نتایج حاصل از پژوهش نشان داد سال سن داشتند

درصد افراد فوق لیسانس و باالتر  8/15درصد لیسانس و  9/75درصد فوق دیپلم، 3/8باشندنتایج حاصل از پژوهش نشان داد می

 سواد داشتند.

 های جمعیت شناختی پاسخ دهندگانویژگی -2جدول 

 
 

 آمار استنباطی

اسمیرنوف استفاده کرده ایم فرض صفر در این آزمون نرمال بودن  -برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کلموگروف 

رد نمی  0Hباشد فرض  %5در سطح خطای  96/1کوچکتر از مقدار جدول توزیع نرمال یعنی  Zتوزیع متغیر است .اگر مقدار آماره 

 رد نمیشود. 0Hباشد فرض  sig >%5و توزیع نرمال است یا بعبارتی اگر مقدار شود 

0Hهای مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است. : توزیع داده 

1Hهای مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیست.: توزیع داده 

 

نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش -2 جدول  

 نتیجه گیری تایید فرضیه نمیانگی سطح معناداری متغیر

 3/ 32 100/0 بازاریابی اجتماعی
0H نرمال 

 3/ 64 108/0 توسعه گردشگری سالمت
0H نرمال 

 3/ 65 206/0 هوشمندی کسب و کار الکترونیک
0H نرمال 

 د تجمعیدرص درصد فراوانی گزینه متغیر

 جنسیت
 4/57 4/57 181 مرد

 100 6/42 134 زن

 سن

20-30 88 9/27 9/27 

30-40 145 1/46 74/0 

40-60 82 26/0 100 

 تاهل
 4/23 4/23 74 مجرد

 100 6/76 241 متاهل

 تحصیالت

 3/8 3/8 26 فوق دیپلم

 2/84 9/75 239 لیسانس

 100 8/15 50 فوق لیسانس و باالتر

  100 315 جمع کل
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های تحقیق در حالت تخمین استانداردمدل معناداری فرضیه  -2 شکل  

 

در حالت ضرایب معناداری های تحقیقمدل معناداری فرضیه -3شکل   
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 بحث و نتیجه گیری

که نشان دهنده ازمون فرضیه ها می باشد، در این قسمت به ترتیب فرضیه های فرعی و فرضیه اصلی و  3و  2با توجه به شکل 

 میزان همپوشانی و تطابق آنها با تحقیقات پیشین مورد تحلیل قرار می گیرد.

 ه گردشگری سالمت در صنعت گردشگری تأثیر دارد.بازاریابی اجتماعی بر توسع: 1فرضیه 

بازاریابی اجتماعی بر توسعه ( بین دو متغیر t-valueبا توجه به نتیجه مدلسازی معادالت ساختاری، چون عدد معناداری )

تایید  بازاریابی اجتماعی بر توسعه گردشگری سالمت شده است پس رابطه ت 96/1و بزرگتر از  40/10برابر  گردشگری سالمت

تأثیر بازاریابی اجتماعی بر توسعه گردشگری سالمت گیریم که باشد. پس نتیجه میمی %73شود و میزان این تأثیر گذاری می

(، عباسی و 1398( ، صفرآبادی و احمد پور)1398سخدری و همکاران)نتایج حاصل از این تحقیق با تحقیقات  مثبتی دارد.

 باشد (  همسو می2015( ، هان و هیون)2017لی و همکاران)(  ، 1397همکاران)

 

 بازاریابی اجتماعی بر هوشمندی کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری تأثیر دارد.: 2فرضیه 

بازاریابی اجتماعی بر هوشمندی ( بین دو متغیر t-valueبا توجه به نتیجه مدلسازی معادالت ساختاری، چون عدد معناداری )

بازاریابی اجتماعی بر هوشمندی کسب و کار شده است پس رابطه  96/1و بزرگتر از  46/12برابر  یکسب و کار الکترونیک

بازاریابی اجتماعی بر هوشمندی کسب گیریم که باشد. پس نتیجه میمی %76شود و میزان این تأثیر گذاری تایید می الکترونیکی

( ، صفرآبادی و احمد 1398سخدری و همکاران)حقیق با تحقیقات نتایج حاصل از این ت تأثیر مثبتی دارد. و کار الکترونیکی

 باشد (  همسو می2015( ، هان و هیون)2017لی و همکاران)(  ، 1397(، عباسی و همکاران)1398پور)

 

 هوشمندی کسب و کار الکترونیکی بر توسعه گردشگری سالمت در صنعت گردشگری تأثیر دارد.: 3فرضیه 

هوشمندی کسب و کار الکترونیکی ( بین دو متغیر t-valueازی معادالت ساختاری، چون عدد معناداری )با توجه به نتیجه مدلس

هوشمندی کسب و کار الکترونیکی بر توسعه شده است پس رابطه  96/1و بزرگتر از  15/4برابر  بر توسعه گردشگری سالمت

هوشمندی کسب و کار گیریم که شد. پس نتیجه میبامی %28شود و میزان این تأثیر گذاری تایید می گردشگری سالمت

( ، 1398سخدری و همکاران)نتایج حاصل از این تحقیق با تحقیقات  تأثیر مثبتی دارد.الکترونیکی بر توسعه گردشگری سالمت 

 د باش(  همسو می2015( ، هان و هیون)2017لی و همکاران)(  ، 1397(، عباسی و همکاران)1398صفرآبادی و احمد پور)

 

بازاریابی اجتماعی بر توسعه گردشگری سالمت با نقش میانجی هوشمندی کسب و کار الکترونیکی در فرضیه اصلی: 

 صنعت گردشگری تأثیر دارد.

بازاریابی اجتماعی بر توسعه ( بین دو متغیر t-valueبا توجه به نتیجه مدلسازی معادالت ساختاری، چون عدد معناداری )

تائید بازاریابی اجتماعی بر توسعه گردشگری سالمت شده است پس تأثیر گذاری  96/1و بزرگتر از  40/10 برابر گردشگری سالمت

بازاریابی اجتماعی بر ( بین دو متغیر t-valueباشد. همچنین چون عدد معناداری )می %73شود و میزان این تأثیر گذاری می

بازاریابی اجتماعی بر هوشمندی شده است پس تأثیر گذاری  96/1از و بزرگتر  46/12برابر هوشمندی کسب و کار الکترونیکی 
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( بین t-valueباشد و از طرفی نیز چون عدد معناداری )می %76شود و میزان این تأثیر گذاری تائید میکسب و کار الکترونیکی 

شده است پس تأثیر گذاری  96/1از و بزرگتر  15/4برابر توسعه گردشگری سالمت بر هوشمندی کسب و کار الکترونیکی دو متغیر 

باشد. پس می %28شود و میزان این تأثیر گذاری تائید می توسعه گردشگری سالمتبر هوشمندی کسب و کار الکترونیکی 

بازاریابی اجتماعی بر توسعه گردشگری سالمت با نقش میانجی هوشمندی کسب و کار الکترونیکی توان نتیجه گیری کرد که می

( ، صفرآبادی و احمد 1398سخدری و همکاران)نتایج حاصل از این تحقیق با تحقیقات  دشگری تأثیر دارد.در صنعت گر

 باشد(  همسو می2015( ، هان و هیون)2017لی و همکاران)(  ، 1397(، عباسی و همکاران)1398پور)

 پیشنهادهای اجرایی

ردشگری، شناسایی پتانسیل های مختلف گردشگری، ، تنوع بخشیدن به فعالیت های گبا عواملی همانند برنامه ریزی -

بخش بندی گردشگران می باشد. که پیشنهاد می گردد مدیران با استفاده از بازاریابی اجتماعی بتوانند گردشگری را 

 توسعه بخشند.و از هوشمندی کسب و کار الکترونیکی نیز برای این روند بهره بگیرند.

یتی و خدماتی عبارتند از استفاده از مدیریت تخصصی، تدوین برنامه های آموزشی و با عواملی همانند برنامه های مدیر -

 تربیتی، مشارکت دادن جامعه محلی می باشد. که پیشنهاد می گردد مدیران در این راستا تالش نمایند.

های نوین که پیشنهاد عوامل زیر ساختی از تهیه امکانات اقامتی و رفاهی، بهبود سیستم حمل و نقل، استفاده از فناوری  -

می گردد مدیران در جهت طراحی زیرساخت های گردشگری تالش فراوانی نمایند و بتوانند با تقویت و گسترش ابعاد 

 خاص گردشگری و همچنین وجود بازاریابی اجتماعی این امر را توسعه بخشند.

عرفی دستاوردهای صنایع دستی که پیشنهاد با عواملی همانند برنامه های تبلیغاتی، تهیه شبکه راهنمای گردشگران، م -

می گردد مدیران  در این راستا تالش نمایند و می توان با پخش برنامه های مرتبط با جذب گردشگر در شبکه های 

ملی، نقاط دیدنی را معرفی نمود از طریق پخش تبلیغات در شبکه های ماهواره ای و به زبان های مختلف این کار امکان 

شد. تیزرها و بیلبوردهای تبلیغاتی در ورودی ها و چهار راه های اصلی و پر رفت  و امد شهر نصب شود.تا به پذیر می با

 شمار باالی گردشگران افزوده شود.

با عواملی همانند برنامه های تشویقی و ترغیبی مانند تاسیس و مرمت آثار دیدنی، برپایی تورهای ارزان قیمت، تدوین  -

اد می گردد مدیران در این راستا تالش نمایند. همچنین با تدارک برنامه های مختلف و اطالع بسته های سفر پیشنه

 رسانی آن در نقاط مختلف گردشگران را به مناطق دیدنی جذب کنند.

 منابع

ی: های اقتصادی گردشگری خارجی )مطالعه مورد(، طبقه بندی عوامل موثر بر شاخص1393اکبری، زهرا و ابونوری،عباسعلی )

 56-34،33کشورهای منتخب(،جغرافیا و توسعه،شماره

نی، فاطمه، مظلومی، محسن ) لمللی (. سیستم توزیع و پخش مویرگی. اولین کنفرانس بین1395زرگران خوزا ا

 مدیریت صنعتی. تهران.
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(. شناسایی عوامل نهادی موثر بر 1398سخدری، کمال، سید امیری، نادر،رجائیان، علیرضا، سخدری، جواد)

ایران، دوفصلنامه مطالعات اجتماعی بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه گردشگری سالمت در 

 .100-81گردشگری، سال هفتم، شماره سیزدهم، 

 .122(، بازاریابی اجتماعی و نقش آن در تقویت برند در بانک ها، بانک و اقتصاد، شماره 1391سلیمانی بشلی، علی)

های دولت در صنعت گردشگری و  ارایه الگوی توسعه پایدار صنعت (،بررسی سیاست1386الدین،)منوچهر و نوری، نور شجاعی،

 90-78،63،شماره20گردشگری کشور،دانش مدیریت، سال 

با تاکید بر گردشگری (. برنامه ریزی تفرجگاه1398صفرآبای ، اعظم، احمدپور، علی) های پیرامون شهرها 

ویه، مجل : تودل  .244-228ه آمایش جغرافیایی فضا، سال نهم، شماره سی و یکم، سالمت مورد مطالعه 
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Abstract 

 
The aim of this study was to investigate the effect of social marketing on health tourism with the 

intelligent mediating role of e-business. To achieve this goal, after studying the findings of 

previous research in the form of theoretical foundations of research, the desired framework is 

presented. The present research method is applied in terms of purpose and in terms of data 

collection is considered as descriptive-survey research. In order to investigate the field in the 

present study, the statistical population included health tourists in Tehran province, whose 

number is unlimited. For example, according to Cochran's formula 385 was selected as the 

sample. In addition to library studies, the data collection tool is a questionnaire whose validity 

has been confirmed by confirmatory factor analysis and its reliability through Cronbach's alpha 

method. The Colmogrov-Smirnov test was used to test the normality of the data, and structural 

equations (SEM) were used to measure the hypotheses using laser software. Research findings 

show that social marketing has a significant effect on health tourism, social marketing on The 

intelligence of e-business has a significant effect and the intelligence of e-business has a 

significant effect on health tourism, so social marketing has a significant effect on the health of 

e-tourism with the mediating role of e-business intelligence. 
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