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 چکیده 
 توسعه بر كه اقتصادي هوممف يك عنوان به رقابت اخير هايسال در

[. 1]باشدمی مطرح است، تأثيرگذار گردشگري و سفر صنعت پايدار

هاااي اياااد درايااه امينااه، بلااياي اا بااا درپ پتانلاايف و فرصاات

اكناون باه   اناد و ها   كشورهاي درحال توسعه به ايه رقابت پيوسته

كننااد تااا هاااي ماا ثري را دنمااال ماایمشاایواي خاا طااور فعاهنااه

اي خود به عنوان مقصد را درايه بخش پرسود اا صانعت  هجذابيت

. چنانچه كشوري باه هار   [3[ و ]4]جهانی گردشگري افزايش دهند

اي نه چندان علت نتواند به ايه موج شتابان فراگير بپيوندد، درآينده

شاود و  المللی باه حاشايه راناده مای    هاي بيهدور در صفحه رقابت

 دهاد مای به نفع ديگران اا دستكار راوهاي كلببلياري اا فرصت

در ايه بيه، گردشگري سالمت و باه طاور خاار گردشاگري     . [2]

اي در برخای منااطم مانناد شاهر مشاهد ايفاا       پزشکی نقش وياهه 

ريازي باه موقاع    كند. چنانچه ملاووليه امار نتوانناد باا برناماه     می

موجمات توسعه ايه صنعت را بوجود آورند، فرصت جذب و به تماع  

گلترش گردشگري پزشکی اا دست خواهد رفت. لاذا   آن توسعه و

هاي عوامف ما ثر برگردشاگري   ايه تحقيم به تعييه اواان و اولويت

تاا   پزشکی در ارتماط با يکديگر و در شهر مشاهد خواهاد پرداخات   

. دراياه رابطاه   ريازي تميايه شاوند   هاي برناماه بديه وسيله اولويت

اا تحقياام  نامااه ديماتااف باار اساااب عوامااف بدساات آماادهپرسااش

، طراحی و توس  پزشاکان آشانا باه امار     [5]اسفندياري و كاظمی 

گردشگري در شهر مشهد تکمياف گردياد. نتاايج تهزياه و تحلياف      

 "امکاناات و تلاهيالت مناساب   "عاماف  نامه هاا نشاان داد   پرسش

رساانی در  تمليغات و اطاال  "تأثيرگذارتريه عامف بر ديگر عوامف و 

 باشد.پذيرتريه عامف اا ديگر عوامف میتأثير "مورد مراكز درمانی

 :واژه های کلیدی
 گردشگري پزشکی، گردشگري سالمت، مشهد، ديماتف

 

 مقدمه
اي ميان كشورهاي مختلف به ويهه كشاورهاي  رقابت فزايندهامرواه 

درحال توسعه آسيايی براي جذب گردشاگران ساالمت آزااا شاده     

منادي اا مزايااي   مند باه بهاره  ها عالقهاست. در سطح كالن دولت

تاوجهی  ، نقش قوي و قابف [6]اقتصادي ناشی ااايه صنعت هلتند 

و مناافع   [7] كنناد در باااريابی و ترفيع صنعت نوظهور آن ايفا مای 

اي جالب بالقوه اقتصادي گردشگري پزشکی، ايه صنعت را به گزينه

. درحاال حارار باتوجاه باه     [6] توجه براي آنان تمديف كرده است

بودن اياه صانعت، بلاياري اا كشاورهاي     بودن و پردرآمدهزينهك 

مند به توسعه گردشگري، توجه خودرا برايه بخش اا صانعت  عالقه

چناد  در  [.8]كنناد  ريزي مای گردشگري متمركز و براي آن برنامه

دهه اخير توجه ملووهن كشورمان نيز به اياه ملاأله مها  جلاب     

    شده است.

به معناي گشته اخذ  tourا كلمه ا tourismلغت گردشگري      

باه معنااي دورادن، رفات و     turnsشده كه ريشه در لغات هتايه   

برگشت بيه ممدأ و مقصد و چرخش دارد كاه اا يوناان باه اساپانيا     

يونانيان و رومياان  [. 9]است يافتهوفرانله ودرنهايت به انگليلی راه

عيااد  هاا، ا اوليه كلانی هلاتند كاه اا طريام برگازاري فلاتيوال     

اناد.  هاي مذهمی و وراشی در امر گردشگري متقدم باوده ومناسمت

قمف اا ميالد در روم شااهد اياه    776هاي المپيك در ميزبانی بااي

هاي افرادي است كاه  . گردشگري شامف تمام فعاليت[11]مدعاست

براي كمتر اايك سال متوالی براي فرازت، تهارت وساير اهداف زير 

، به محلی زيراا محف اندگی معماول خاود   ااكلب درآمد اا مقصد

بررسای تااريس سافر اا    . [11]نمايند كنند و درآن اقامت میسفرمی

هاي گوناگونی ها به انگيزههاي گذشته م يد آن است كه انلانسده

گردشگري باتوجه به انگيزه، اهداف، حه ، [ 14]اندبه سفر پرداخته

يکای اا   شاود. میتقلي  تعداد و قلمرو جغرافيايی به انوا  متعددي

ري پزشکی نيز اا گها، گردشگري سالمت است كه گردشايه شاخه

 شود.آن منشعب می

در تحقيام خاود باا    [ 13]آبادي و اسدي اردكانیمروتی شريف

عامف در صدر عواماف   11استفاده اا تاپليس فااي نشان دادند كه 

منادي  رراايت م ثر بر گردشگري سالمت در استان يزد قرار دارند. 

مناسااب افااراد ملااوول رساايدگی   ااتعااداد، مهااارت و برخااورد  

، سه عانف كيفيت خدمات درمانی و رسيدگی كامف به بيمارانبيمار،

برتر در توسعه گردشگري سالمت در استان يازد شناساايی شادند.    

با بررسی عوامف م ثر بر گردشگري سالمت  [12فرهادي ]همچنيه 

ه سالمت استان تهاران، نشاان   در ايران اا ديد مديران و متخصصي

هااي عملکارد   داشته مزيت رقاابتی، نياروي انلاانی، شااخ      داد

وايرساخت و همچنيه قوانيه بيشتريه امتياا را درتأثيرگاذاري بار   

، طاای [15] بهمماارياادهساايفدارد.  روناام گردشااگري سااالمت 

درماانی  پهوهشی تحت عنوان بررسی عوامف م ثر در توسعه توريل 

هاي شهر كرج، نقش عوامف شراي  عماومی، نياروي   ندر بيمارستا

پرسنلی، تههيزات پزشکی، شاراي  جاانمی، شاراي  جغرافياايی و     

درماانی  سايت مراكز پزشکی را درتوسعه صنعت توريلا  رواب  وب

موسای و  . اسات كردههاي شهر كرج تأثيرگذار توصيفدر بيمارستان

درميان گردشاگران   اي با عنوان رفتار سفر، در مقاله[16]همکاران 
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پزشااکی واردشااده بااه كواههمپااور، بااه شناسااايی مشخصااات      

هااي  هاي سفر، ميزان اساتفاده اا مراقمات  شناختی، انگيزهجمعيت

اناد. پهوهشاگران در اياه    هاي آنان پرداختاه سالمتی و رفتار هزينه

يافتنااد. معيارهاااي برتاار اا ن اار  تحقياام بااه نتااايج اياار دساات  

خااب كواههمپاور جهات مقاصاد پزشاکی      دهندگان باراي انت پاسس

هاي درماان  ها، روشعمارتند اا: محي  تميز و بهداشتی بيمارستان

  .روا، سابقه معتمر و عالی، طيف گلترده خدمات درماانی مدرن و به

ريازي در اميناه   هااي برناماه  ايه تحقيم در پی دستيابی به اولويت

ع بودن اياه  باشد. بديتوسعه گردشگري پزشکی در شهر مشهد می

تحقيم به جهت مورو  مورد بررسی و نيز تکنياك ماورد اساتفاده    

 بندي عوامف است.جهت اولويت
 

 بدنه اصلی مقاله
المللی اا يك سو و افازايش عالقاه باه مقصادهاي     افزايش رشد بيه

است كاه روا باه روا پلاوند و    گردشگري اا سوي ديگر سمب شده

گردشگري مذهمی،  پيشوندهاي بيشتري همچون گردشگري جنگ،

گردشااگري شااهري، گردشااگري روسااتايی، گردشااگري وراشاای،  

گردشگري ساالمت و باومگردي را دركناار واگه گردشاگري شااهد      

شناسی خودرا برممناي تيپ [18]درايه راستا، جنينگز. [17]باشي  

 2، ملااتقف3، ماااجراجو4، داخلاای1گردشااگران فرهنگاای و بااومی 

 بناكرده است. 6وتهاري 5ي خارالمللی، بااديدكننده رخدادهاوبيه

شناسای  ، اا چاارچوب تياپ  [19]بنادي ديگاري، ويلياامز   در طمقه

اسات.  جلاته بندي انوا  گردشگري بهرهگردشگري به من ور طمقه

، 9، سالمت8، تهاري7شناسی گردشگري به انوا  تفريحیدرايه تيپ

 .شوندبندي میطمقه 14و اجتماعی 11، فرهنگی11آمواشی

 
 4119: تيپ شناسی گردشگري، ويليامز، 1شکف 

 

يافته اا محي  اندگی فرد به گردشگري سالمت، سفري ساامان

من ور حفظ، بهماود و دساتيابی مهادد باه     مکان ديگر است كه به

 42كاه بايش اا    پاذيرد سالمت جلمی و روحی فارد صاورت مای   

 مفهاوم  ايه، يك. [41]طول بيانهامد سال بهساعت و كمتر اا يك

                                                 
1 Indigenous  

2 Domestic  

3 Adventure  

4 Independent  

5 Special event 
6 Business  
7 Recreational  
8 Business  
9 Health  
10 Educational  
11 Cultural  
12 Social  

 و معدنیآب هايچشمه داراي مناطم به ملافرت بلکه نيلت جديد

 و رواماره  انادگی  هااي تانش  اا رهاايی  براي كه (اسپاها)گرم آب

 تحات  پذيرد ومی انهام پزشکی ن ارت و مداخله بدون قوا تهديد

 اروپاا  در 18 قارن  شاود، اا می ناميده تندرستی گردشگري عنوان

 مشخصی جلمی بيماري هاتوريلت ايه معموهً .است داشته رواج

 ديگر مناطم شفابخش طميعت اا منديبهره پی در بيشتر و ندارند

گردشااگري سااالمت درايااران نيااز پديااده جدياادي . [41] هلااتند

گذشاته سااكنيه كشاورهاي هملاايه باه وياهه       رود. درنمیشماربه

اشتی كشورهاي عربی حاشيه خليج فارب براي دريافت خدمات بهد

كردناد  و سالمت به ايران و به خصور به استان فارب ملافرت می

 پزشکی گردشگري خدمات كنندگان مصرف تمام حال هر ه. ب[44]

 باا  هماراه  ساالمت  مراقمات  خدمات رواتريهبه اا منديهبهر براي

 ليلات  اا اجتنااب  همچنايه  و مناسب درمان اا پس هايمراقمت

 .[43]آورندمی روي خدمات ايه به درمان انت ار

بنادي گردشاگري ساالمت كاه در متاون و      تر تقلي نو  رايج

تحقيقات مختلفی به آن اشااره شاده اسات، باه شارح ايار اسات:        

 15وگردشگري درمانی 12، گردشگري تندرستی13گردشگري پزشکی

 است.

 هااي بيمااري  درماان  من اور  به ملافرتگردشگري پزشکی: 

 در پزشکان ن ارت تحت جراحی هايعمف اا نوعی انهام يا جلمی

 اياه  در .گويند پزشکی گردشگري را درمانی مراكز و هابيمارستان

 و درماان  اا پاس  اسات  ممکاه  بيماار  ساالمت،  گردشگري اا نو 

 گردشاگري  خادمات  و فضااها  اا اساتفاده  نياامناد  معالهاه، 

 باشد.( معدنی آب هايچشمه مانند)درمانی

 مناطم و متسال هايدهکده به گردشگري تندرستی: ملافرت

 هااي تنش اا رهايی براي گرم، آب و معدنی آب هايچشمه داراي

 در و پزشاکی  ن اارت  و مداخلاه  بدون قوا تهديد و روامره اندگی

 را باشاد  نداشاته  مشخصای  جلامی  بيماري گردشگر كه مواردي

 گويند. تندرستی گردشگري

 درمانی منابع اا استفاده من ور به گردشگري درمانی: ملافرت

 برخای  درماان  زيره( جهت و لهه نمك، معدنی، هاي)آب عیطمي

 را پزشکی مداخله و ن ارت تحت نقاهت دوران گذران يا هابيماري

 .[42] گويند درمانی گردشگري

 ده عاماف در توساعه  [5]هاي اسفندياري و كااظمی  طمم يافته

گردشگري پزشکی شهر مشهد نقش دارند كه ايه عوامف عمارتند اا: 

ن، قرابت فرهنگی گردشگر با كشور ايران، تركيب هادف  هزينه درما

پزشااکی و ايااارتی، قااانون بيمااه گردشااگران پزشااکی، تمليغااات و 

رسانی در مورد مراكز درمانی، توصيه دوستان و آشنايان بيمار اطال 

و همکاران پزاشك مربوطه، نحوه برخورد افراد ملوول رسيدگی به 

شاکان، امکاناات و تلاهيالت    بيمار، مهارت و به روا بودن دانش پز

 مناسب و نگرش گردشگران پزشکی اا امنيت در كشور ايران. 
 

                                                 
13 Medical tourism 
14 Wellness tourism 
15 Curative tourism 
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 روش تحقیق
رو اا ها برممناي هدف، پهوهش پيشبندي انوا  پهوهشدرطمقه

ياابی  رود چراكه بدنمال اميناه شمارمیهاي كاربردي بهنو  پهوهش

جهت حف ملائف ومشکالت مربوط به توسعه گردشاگري پزشاکی   

درراساتاي بهماود   تواناد  نتايج حاصف اا ايه تحقيم مای  باشد ومی

هااي مربوطاه و كااهش مواناع     ريزيدار در برنامههاي اولويتحيطه

هادف اا تحقيام    شاود. موجود برسرراه گردشگري پزشکی استفاده

كاربردي بدست آوردن درپ يا دانش هام براي تعييه ابزاري است 

شده برطرف گردد. درايه ناختهكه به وسيله آن نيااي مشخ  و ش

اي است كه كاربرد مشخصی را  نو  تحقيقات هدف كشف دانش تااه

كناد. باه عماارت    درباره فرآورده يا فرآيندي درواقعيت را دنمال مای 

تر تحقيم كاربردي تالشی براي پاسس دادن به ياك معضاف و   دقيم

 . [45]مشکف عملی است كه دردنياي واقعی وجود دارد

اي اا افاراد، اشايا    ورد مطالعاه عمارتلات اا مهموعاه   جامعه م

و...)واحد( كه حداقف در يك صفت مشترپ باشند. معماوهً جامعاه   

جامعاه ماورد مطالعاه     .[45] دهناد نشان مای  Nمورد مطالعه را با 

. انتخااب اياه   اناد گزشکان آشنا به امار گردشاگري پزشاکی باوده    

 .وده استگيري هدفمند بپزشکان بر اساب قاعده نمونه

هاااي تحقياام، آوري دادهاباازار مااورد اسااتفاده جهاات جمااع  

ديماتف باوده كاه باا اساتفاده اا عواماف      نامه مقايله اوجی پرسش

[ طراحی شده است. ايه 5يادشده در تحقيم اسفندياري و كاظمی]

نامه پس اا تکميف توس  پزشکان آشنا باه امار گردشاگري    پرسش

 تحليف شد. پزشکی، توس  تکنيك ديماتف تهزيه و

تواناد  گياري مای  مقصود اا روايی آن است كه آياا ابازار انادااه   

گيري خصيصه و ويهگی كه ابزار براي آن طراحی شده است را اندااه

-كند يا خير؟ مورو  روايای اا آن جهات اهميات دارد كاه انادااه     

اعتمارسااي هر پهوهش علمی هاي نامناسب و ناكافی سمب بیگيري

ناماه،  تفاده درايه پرسشا آنها كه عوامف مورد اسا .[45] گردندمی

[ 5همان عوامف استخراج شاده اا تحقيام اسافندياري و كااظمی ]    

باشاند. روايای   ، لذا به خودي خود داراي روايی محتاوا مای  هلتند 

دهد كه ابعاد وعناصر يك مفهوم تا چاه حاد تحات    محتوا نشان می

ناماه در اختياار   همچنيه پرساش [. 46]اند پوشش دقيم قرارگرفته

متخصصااان قرارخواهاادگرفت تااا اارواياای صااوري آن اطمينااان    

هاي كند كه س الشود. روايی صوري به ايه مطلب اشاره میحاصف

آامون تاچه حد در ظااهر شاميه باه موراوعی هلاتند كاه باراي        

 [.47]اند گيري آن تهيه شدهاندااه

 ريزيمهبرنا روش ديماتف، متدولوگي اا استفاده با مدل طراحی

 اا گروهی شودمی موجب كه است پيشرفته ن ر تمادل براي ايهشد

 كاه  كنناد  اساتفاده  سااختاري  اا و كرده عمف تي  يك مثف افراد

 باا  سااختار  ايه. نمايدمی تعريف را مهموعه يك اجزاي بيه رواب 

 اجازاي  و آياد مای  دسات  باه  سااده  سا اهتی  باه  پاساخگويی 

 اوليه ماتريس .شوندمی تعييه...( و مشکالت موانع، اهداف،)ساختار

 عماومی  اِجماا   اا ياا  و هاداده ايه اا ملتقيماً نياا مورد اطالعات

 محلوب ه  تركيمی روشی متدولوگي، ايه واقع در .شودمی حاصف

 لحاا   آن در خمرگاان  كيفای  ن ارات  باه  توجاه  كه چرا گرددمی

 [.48]گردد می

جهت سهولت،  .ستمراحف انهام تکنيك ديماتف به شرح ذيف ا

اا حروف هتيه، طمم راهنماي اير باراي نماايش عواماف اساتفاده     

 شود.می

A= هزينه درمان 

B= قرابت فرهنگی گردشگر با فرهنگ كشور ايران 

C= تركيب هدف پزشکی و ايارتی 

D= قانون بيمه گردشگران پزشکی 

E=  رسانی در مورد مراكز درمانیتمليغات و اطال  

F= ،هآشناسان بيمار و همکاران پزشك مربوط توصيه دوستان  

G= نحوه برخورد افراد ملوول رسيدگی به بيمار 

H= مهارت و به روابودن دانش پزشکان 

I= امکانات و تلهيالت مناسب 

J= نگرش گردشگران پزشکی اا امنيت در ايران 

شاده،   دهنده سيلات  ماورد بررسای مشاخ     ابتدا عناصر تشکيف

هاااي پاسااخگويان، تشااکيف ماااتريس ماااتريس ميااانگيه اا تمااامی

 نامناد. مای (  Mآن را ماتريس شدت رواب  ملتقي  ) هود كشمی

سپس با استفاده اا رابطه اير ماتريس شدت نلمی رواب  ملاتقي   

(M ) آيد.بدست می 

(1) .M M 
(4) 

1,2,...,i m  1

1

maxi
n

ij
j
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درمرحلااه بعااد مهمااو  دنمالااه نامحاادود اا آثااار ملااتقي  و   

ها بر يکديگر به صاورت ياك تصااعد هندسای     ناملتقي  اا شاخ 

گاردد. در اياه رابطاه    ها محاسمه میبراساب قوانيه حاك  بر گراف

I  بيانگر ماتريس واحد و ماتريسS      نياز بياانگر مااتريس شادت

 نلمی رواب  ملتقي  و زيرملتقي  است.
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هاا  ( و جمع ستونی دراياه rها )جمع سطري درايهSدر ماتريس     

(c(  و مهمو )r+c( و تفارف )r-c محاسمه مای ) باراي هار   . شاود

دهنده ميزان تاثيرگذاري آن عامف بر ديگر عوامف و نشان rشاخ ، 

c دهنده ميزان تاثيرپذيري آن عامف اا ديگر عوامف استنشان. 
 

: جدول تعييه كننده تاثيرپذيري و تاثيرگذاري عوامف اا/ بر 1جدول

 يکديگر
 r c r+c r-c عامف

A 741/6 117/6 839/14 613/1 

B 785/5 664/5 227/11 143/1 

C 282/6 996/6 281/11 511/1- 
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D 651/5 781/5 233/11 149/1-  

E 582/6 117/7 711/13 534/1- 

F 918/5 848/6 727/14 919/1- 

G 682/6 519/6 193/13 175/1 

H 146/6 655/5 784/11 271/1 

I 311/7 351/6 654/13 929/1 

J 519/6 728/6 457/13 439/1- 

 

 ه مراتب عوامف تأثيرگذار و تأثيرپذير: سللل4جدول
 رديف رگذاريتاث رديف ريرپذيتاث

و  غااااااااااااتيتمل

درمورد  یرساناطال 

 یمراكز درمان

 التيو تله امکانات 1

 مناسب

1 

هاااادف  بيااااترك

 یارتيا و یپزشک

 4 درمان نهيهز 4

 دوساااتان، هيتوصااا

و  مااااريب انيآشااانا

 همکااااران پزشاااك

 مربوطه

 برخورد افاراد  نحوه 3

 یدگيرسااملااوول 

 ماريب به

3 

 نگاااااااااااااارش

اا  یپزشکگردشگران

 رانيدر ا تيامن

و  غاااااااااااتيتمل 2

 یرساااااناطااااال 

درمااااورد مراكااااز 

 یدرمان

2 

برخاورد افاراد    نحوه

 یدگيملااوول رساا 

 ماريببه

گردشااگران  نگارش  5

 تياااا امن یپزشااک

 رانيدر ا

5 

 التيو تلاه  امکانات

 مناسب

هاااادف  بيااااترك 6

 یارتيا و یپزشک

6 

و باااااه  هاااااارتم 7 درمان نهيهز

رواباااودن داناااش 

 پزشکان

7 

 ماااااهيب قاااااانون

 یگردشگران پزشک

دوسااتان،   هيتوصاا 8

 ماااارويب انيآشااانا

همکاااران پزشااك  

 مربوطه

8 

 یفرهنگااا قرابااات

گردشاااگربا كشاااور 

 رانيا

 یفرهنگااا قرابااات 9

گردشگر باا كشاور   

 رانيا

9 

و به روابودن  مهارت

 دانش پزشکان

 ماااااهيب قاااااانون 11

 یگردشگران پزشک

11 

 

( و r+cهرشاخ  در محور مختصات باا اساتفاده اا )   موقعيت

(r-cتعييه می )( شود بديه گونه كهr-cمحور عرض )  هارا تشاکيف

-rشود. در صورت مثمت بودن مقدار )داده و محور نفوذ خوانده می

c  عامف مربوطه يك تاثيرگذار قطعی است و درصورت منفی باودن )

( محاور  r+cشود. )عامف مربوطه يك تاثيرپذير قطعی محلوب می

شاود، عااملی كاه    ها را تشکيف داده و محور تعامف ناميده مای طول

ها داشته باشد بيشتريه تعامف را بيشتريه مقدار را روي محور طول

( شدت تعامف يك عاماف  r+cبا عوامف ديگر داشته است. در واقع )

با عوامف ديگر ه  اان ر تاثيرگذاري و ه  اا ن ر تاثيرپذيري مدن ر 

 دهد. بديه ترتيب ميزان تاثيرپذيري و تعامف عوامف به شرح قرار می

  ول اير است:اجد
 

 مختصات ول تعييه موقعيت عوامف در محور عرریجد: 3جدول 
  (r-cنفوذ ) 

 مقدار عامف رديف

 929/1 امکانات و تلهيالت مناسب 1

 613/1 هزينه درمان 4

 271/1 مهارت و به روا بودن دانش پزشکان 3

 175/1 نحوه برخورد افراد ملوول رسيدگی به بيمار 2

 143/1 قرابت فرهنگی گردشگر با كشور ايران 5

 -149/1 قانون بيمه گردشگران پزشکی 6

 -439/1 نگرش گردشگران پزشکی اا امنيت در ايران 7

 -511/1 تركيب هدف پزشکی وايارتی 8

 -534/1 رسانی درمورد مراكز درمانیتمليغات و اطال  9

توصيه دوستان، آشنايان بيماار و همکااران    11

 پزشك  مربوطه

919/1- 

 

 مختصات ول تعييه موقعيت عوامف در محورطولیجد: 2جدول

  (r+cتعامف) 

 مقدار عامف رديف

تمليغااات و اطااال  رسااانی درمااورد مراكااز   1

 درمانی

711/14 

 654/13 امکانات و تلهيالت  مناسب 4

 281/13 و ايارتیتركيب هدف پزشکی  3

 457/13 نگرش گردشگران پزشکی ااامنيت در ايران 2

 193/13 نحوه برخورد افراد ملوول به رسيدگی بيمار 5

 839/14 هزينه درمان 6

توصيه دوستان، آشنايان بيماار و همکااران    7

 پزشك مربوطه

727/14 

 784/11 پزشکانروا بودن دانشمهارت و به 8

 227/11 شگر با كشور ايرانقرابت فرهنگی گرد 9

 233/11 قانون بيمه گردشگران پزشکی 11

 
: موقعيت عناصر در محورهاي مختصات بر حلب ميزان نفوذ و 4شکف 

 ميزان تعامف
 

هام به ذكر است كه براي رس  نقشه رواب  موجود درشامکه و  

اي را تعييه نموده و اا همچنيه اجتناب اا پيچيدگی، مقدار آستانه

كني . اگر اياه مقادار بلايار كا      پوشی میدير كمتر ااآن چش مقا

گياري  باشد، نمودار براي نشان دادن اطالعاات هام باراي تصامي    

بليار پيچيده خواهد شد و اگر مقدار آستانه را اياد در ن ر بگياري   

هاا باا ديگار    بلياري اا عوامف، ملتقف محلوب شاده و روابا  آن  

هاي ماتريس . ميانگيه اعداد درايه[49]شودعوامف درن رگرفته نمی

بدست آمده است كه باا درن ار     547/1 رواب  كف در ايه تحقيم 
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گرفته ايه مقدار براي آستانه، نقشه رواب  بليار پيچيده خواهدشد 

عادد   629/1بنابرايه در ايه تحقيم مقدار ميانه اعداد يعنای عادد   

تار اااياه مقادار اا    مقاديرِ تااثيرِ كم  است.آستانه درن ر گرفته شده

 نمودار حذف شد. 
 

 
: نقشه رواب  موجود در شمکه عوامف تاثيرگذار بر توسعه 3شکف 

 گردشگري پزشکی
 

 نتایج
با توجه به تهزيه و تحليف صورت گرفتاه، و همچنايه نتاايج قماف     

امکاناات و تلاهيالت مناساب )باا      مشاهده در جداول فوق، عاماف 

رساانی در ماورد   تمليغات و اطاال  ثيرگذارتريه عامف و ( تأIنشانگر 

 ثيرپاذيرتريه عاماف شناساايی شاد.    ( تأEمراكز درمانی )بانشاانگر  

 929/1همچناايه امکانااات و تلااهيالت مناسااب بااا مقاادار نفااوذ  

بيشتريه مقدار نفوذ را دربيه عوامف شناخته شاده كلاب كارده و    

رسانی در ماورد مراكاز درماانی باا ميازان تعاماف       تمليغات و اطال 

بيشتريه تعامف را با ديگر عوامف داشته است. نتيهه قاباف   711/14

توجه، قرار گرفته عامف تركيب هدف پزشکی وايارتی در رتمه سوم 

جدول تعامف است وايه نشان دهنده ميزان اهميات اياه عاماف در    

 هاي مربوط به گردشگري پزشکی است.ريزيبرنامه
 

 بندیگیری و جمعنتیجه
در تحقيقات خارجی و چه تحقيقات داخلای  يکی اا مواردي كه چه 

شناسايی نشده و يا در مورد آن بررسی صورت نپذيرفته بود، نقاش  

ايارتی بودن مقصد در جذب وتوسعه گردشگري پزشکی اسات كاه   

درايه پهوهش شناسايی شده و مورد بررسی قرار رفت باه طوريکاه   

مشخ  شد عامف تركيب هدف پزشکی واياارتی باا عواماف ديگار     

مف اياادي دارد. هملاو باا تحقيقاات سايدجواديه و همکااران       تعا

( مشخ  گرديد كه ناامه تلقی كردن محي  داخلی كشور، 1394)

يکی اا عواملی است كه موجب محدودشدن گردشگري پزشاکی در  

آيد با گلترش كشور و به تمع در شهر مشهد شده است. به ن ر می

باديهی اسات باا     رواب  خارجی كشور، ايه نگرش نيز تغييار كناد.  

رسااانی در ايااه مااورد موجمااات گلااترش سااااي و آگاااهیشاافاف

گردشگري پزشکی فراه  خواهد آمد. هزينه درمان، عاملی است كه 

هاان و هياون   ، [31]، اسميت و فورجيون [31] عالوه بر پان و چه

نيز باه آن اشااره    [32پور وسلمانی ][ و نصيري33گودراي ]، [34]

يه تحقيقات، تحقيم حارر نيز ايه عامف را جزو اند. هملو با انموده

كناد. تحقيقااتی كاه در    بندي مای عوامف با تعامف و نفوذ باه دسته

است، در مناطقی صورت گرفته كه ياا  ها به ايه عامف اشاره شدهآن

اا طريم مديريت صحيح منابع، مزيتِ هزينه درمان پاييه را ايهااد  

برابري پول رايج منطقاه ماذكور    اند و يا مانند ايه تحقيم نرخكرده

درواقع كاهش اراش پول رايج  .استدر برابر ارا خارجی پاييه بوده

كشورمان در برابر ارا كشورهاي ديگر ايه فرصت را فراه  آورده تاا  

 ايه صنعت را ااطريم بهمود ساير عوامف ذكرشده، توسعه بخشيد.
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