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 چکیده 
ی بالقوه و بالفعل هر سرزمینی هابرداری از امکانات و توانامروزه بهره

های اصلی صورت یکی از دغدغهدر چهارچوب اهداف توسعه پایدار به

گردشیگری فعیالی ی   [. 1] اسی  المللیی درممیده  محلی، ملیی و بیی   

هییای صییا  من اق صییادی اسیی  هییه بییه دلیییل ماهییی  و وی گییی  

المللیی را  هیای تایارت بیی    هایی مناسب برای ورود به عرصهفرص 

مورد. اییی  مهیی  مییییییاف گی هشییورها فییراه ز سیی ت توسییعهفییارا ا

 .[4]عنوان صنع  یادشوداس  هه ازای  فعالی  اق صادی بهشدهباعث

هیای هیردوب خ صصوصیی و عمیومی بیرای اینکیه ب واننید        سازمان

درصحنه رقاب  بازار صنع  جهانگردی باقی بماننید، بایید مشی ریان    

شکی نیسی  هیه   [. 3اه شوند ]اسند و از صواس ه منان مگصود را بشن

رضای  گردشیگر ییع عامیل هلییدی اسی رات یع اسی  هیه سی ت         

بیه من بسی گی    دس  ممده در افزایخ گردشگران پزشکیموفقی  به

اهمی  ای  صینع  ونقیخ من درتوسیعه اق صیادی، اج میاعی      . دارد

رییزان محلیی،   وفرهنگی باعث شده اس  تا بسیاری ازمدیران وبرنامه

ریزی وتیشش  درهرهاای دنیا برای گس رش من برنامهای ملی من قه

هیای گردشیگری پزشیکی    گیری مناسب از ظرفیی  . بهره[2]نمایند 

ریزی دقیق و مدونی اسی  هیه من نییز بیه نوبیه صیود       نیازمند برنامه

مس لزم م العه و شناص  دقیق عیواملی اسی  هیه موجیب توسیعه      

هیای  وانمنیدی گردشگری پزشکی صواهدشد. عدم اس قبال هافی از ت

پزشکی م  صصان ایرانی در داصل هشور از جانب هشورهای صارجی 

سیلله در  دهنده وجیود م ها به هشورهای رقیب نشانو روی موردن من

بییرداری مناسییب از عییدم بهییره زمینییه گردشییگری پزشییکی اسیی . 

درجه  هسیب ارز صیارجی، ایایاد    در ای  زمینه های موجود فرص 

 صیادی و اج میاعی و نهای یار اراتیه تصیویر      اش غال، بهبود وضعی  اق

های داصلی درای  زمینه چالشی مهی  محسیوب   مناسب از توانمندی

هیای جی ب   تیوجهی بیه ایی  موضیوص فرصی      شود. هرگونیه بیی  می

اندازد هه ای  نیز به نوبه صیود  ص ر میگردشگران پزشکی ایران را به

همع به ارتقاء  دارد باهدفدرنظر ای  تحقیق شود. ل امسلله تلقی می

س ت گردشگری پزشکی به شناسایی عوامل تلثیرگ ار بر گردشیگری  

. بیرای نییل بیه ایی  مقصیود از      دپزشکی در س ت شهر مشهد بپرداز

ن یای  نشیان    ای نیمه سیاص ار یاف یه اسی فاده شیده اسی .     مصاحبه

دهد ده عامل در توسعه گردشگری پزشیکی شیهر مشیهد دصییل     می

توان به هزینه درمان، امکانات و تسیهیشت  یهس ند هه از من جمله م

 رسانی درمورد مراهز درمانی اشاره هرد.و تبلیغات و اطشص

 :واژه های کلیدی

 شکی، گردشگری سشم ، مشهدگردشگری پزتحلیل مح وا، 
 

 مقدمه
 مقصیدهای  بیه  عشقیه  افزایخ و سو یع از المللی بی  رشد افزایخ

 انیواص  روز بیه  روز هیه  اسی   شیده  سیبب  دیگیر  سوی از گردشگری

 مموزشیی،  و فرهنگیی  گردشیگری  نظییر  گردشیگری  از بیشی ری 

، روسی ایی  گردشیگری  شیهری،  گردشیگری  می هبی،  گردشیگری 

 مییان  در .شیود  ایایاد  سیشم   گردشیگری  و ورزشیی  گردشیگری 

 های زیرماموعه و سشم  گردشگری گردشگری، م  لف هایحوزه

 دوچنیدان  توجهی از ها من رقاب ی های مزی  و قابلی  دلیل به من

 از گردشیگری  انیواص  مییان  در را ش ابان رشد و اس  شده برصوردار

توانید بیه توسیعه    گردشیگری پزشیکی میی   [. 4] دهد می نشان صود

اق صادی بیش ر، همع هند هه توسعه اق صادی بیش ر قویاً با وضعی  

زنیدگی و هیاهخ   بیه تر مانند افزایخ امیدسشم  عمومی بهبودیاف ه

عیشوه بیرای  گردشیگری     [.5]ومیر هودهیان در ارتبیاا اسی     مرگ

پزشکی ممک  اس  روند مهیاجرت هارهنیان درحیوزه سیشم   بیه      

 [.6] صصو  م  صصان را هند ویا معکوس نماید

قانون چهارم برنامه توسعه، وزارت بهداش ، درمان  78طبق ماده 

سیازی بیرای حریور    و مموزش پزشکی موظف اس ، به منظور زمینه

مؤثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسشمی اییران بیه مرهیز    

هیای  رفع نیازهای سشم  و پزشکی من قیه، در چیارچوب سیاسی    

هیا،  راهبردی تااری، تسیهیشت ززم را در صصیو  معرفیی توانیایی    

عرضه و بازارییابی صیدمات سیشم  و ممیوزش پزشیکی و تولییدات،       

نحیوی هیه   ویی اراته نمایید، بیه  های پزشکی و دارتاهیزات و فرمورده

مقدار ارز حاصل از صادرات صیدمات و تولییدات مزبیور معیادل سیی      

( مصارف ارزی ب خ بهداش  و درمیان، در پاییان سیال    %33درصد )

 قیانون  78 میاده  شید،  ذهیر  هه طورهمانپایانی برنامه چهارم باشد. 

 زمینیه  در م لیوب  وضیعی   به دس یابی ایران، توسعه چهارم برنامه

؛ اس  گ اش ه بهداش  وزارت عهده بر را سشم  المللی بی  صدمات

 میدیری   مع قدنید  هارشناسان بسیاری از هه اس  حالی در ای  اما

 رقاب  ای  در همسایه هشورهای تا شده باعث حوزه ای  در یکپارچه

از جملیه  [. 8]را ازاییران برباینید    رقابی   گیوی  به تدری  المللی بی 

شییگری پزشییکی و م عاقییب من افییزایخ تعییداد مزایییای توسییعه گرد

گردشییگران در اییی  زمینییه، افییزایخ هسییب ارز صییارجی، افییزایخ   

درممدهای دول ، ایااد تصویر مثب  از هشور مقصید، بهبیود سی ت    

هیا بیرای بیمیاران بیومی و     ها وبیمارس انهیفی  صدمات در هلینیع

ی  های دیگر گردشگری اس  هه دس یابی به اهمچنی  توسعه ب خ

، [7]باشد. طبق نظر توزیی ریزی درای  زمینه میمزایا نیازمند برنامه

هرشکل از اشکال توسعه اق صادی به منظور دس یابی به اهداف صیود  
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ریزی دقیق دارد هه گردشگری نیز ازای  قاعده مس ثنی نیاز به برنامه

نیس . اناام برنامه ریزی مس لزم شناسایی عوامل تلثیرگی ار درایی    

های اصییر مراهیز درمیانی و ب صیو      ینه اس . از طرفی در سالزم

های صصوصی در س ت هشنشهر مشهد توجیه  ها وهلینیعبیمارس ان

ریزی در جهی  من مبی ول   صاصی به امر گردشگری پزشکی و برنامه

اند و هرهدام از مراهز درمیانی یادشیده باتوجیه بیه امکانیات و      داش ه

ای  زمینیه برپیاهرده و ییا از ن یای      تسهیشت صود مرهز تحقیقاتی در

هنند، لیک  تحقیقی جامع تحقیقات دیگران درای  زمینه اس فاده می

رییزی مراهیز می هور صیرفاً م ی        درای  زمینه اناام نشده وبرنامه

همان مرهز بوده و قابلی  تعمی  بیه هیل شیهر را ندارنید. از ایی  رو      

د راداشی ه باشید   می  به هل شیهر مشیه  اناام تحقیقی هه قابلی  تع

 .رسدنظر میضروری به

 

 بدنه اصلی مقاله

 مناطق به مسافرت بلکه نیس  جدید مفهوم گردشگری سشم  یع

 از رهیایی  بیرای  هیه  (اسپاها)گرم مب و معدنیمب هایچشمه دارای

 پزشکی نظارت و مداصله بدون قوا تادید و روزمره زندگی هایتنخ

 شود، ازمینامیده تندرس ی گریگردش عنوان تح  پ یرد ومی اناام

 بیمیاری  هیا توریس  ای  معموزً اس . داش ه رواج اروپا در 17 قرن

 طبیعی   از منیدی بهیره  پیی  در بیشی ر  و ندارنید  مش صی جسمی

گردشگری سشم  دراییران نییز    [.9]هس ند  دیگر مناطق شفاب خ

 گ ش ه ساهنی  هشورهای همسایهرود. درنمیشمارپدیده جدیدی به

به وی ه هشورهای عربی حاشیه صلی  فارس بیرای دریافی  صیدمات    

به اسی ان فیارس مسیافرت     بهداش ی و سشم  به ایران و به صصو 

 [.13هردند ]می

، [11] 1973طبیییق گف یییه ماتیسیییون و وال در اواییییل دهیییه 

تغییر مکان موق ی افیراد بیه مقاصیدی     "گردشگری عبارت اس  از: 

هایی هه درطول اقام  اقام شان، فعالی صارج از محل معمول هار یا 

منظیور بیرموردن   گیرد و تسهیشتی هه بهافراد درمن مقاصد اناام می

از سوی سازمان جهانی  1991. در سال "شودنیازهای منان فراه  می

تر اراته شد هه هدف من در وهله اول همع به گردشگری تعریفی تازه

عهده  زمینه گردشگری را بهموری ممار در هسانی بود هه وظیفه جمع

 داش ند. ای  تعریف از ای  قرار اس :

های فردی هه برای هم ر ازمدت زمانی معی  بیه صیارج   فعالی "

از محیط معمول زنیدگی صیود مسیافرت نمیوده و هیدف اصیلی وی       

مورد  چیزی غیر از اناام فعالی ی اس  هه به صاطر من از سوی محل

 [.14] "بازدید مزد دریاف  نماید

تییوان من را بییه بعییدی اسیی  و میییای چنییدگردشییگری پدیییده

بندی نمود و باتوجیه بیه انگییزه، اهیداف،     های گوناهونی تقسی روش

شیود.  میی حا ، تعداد و قلمرو جغرافیایی به انیواص م عیددی تقسیی    

المللی از یع سیو و افیزایخ عشقیه بیه مقصیدهای      افزایخ رشد بی 

اسی  هیه روز بیه روز پسیوند و     گردشگری از سوی دیگر سبب شیده 

پیشوندهای بیش ری همچون گردشگری جنگ، گردشگری می هبی،  

گردشییگری شییهری، گردشییگری روسیی ایی، گردشییگری ورزشییی،    

 گردشگری سشم  و بومگردی را درهنار واژه گردشگری شاهد باشی 

[4.] 

یاف ه از محیط زندگی فرد بیه  گردشگری سشم ، سفری سازمان

منظیور حفی ، بهبیود و دسی یابی مایدد بیه       به مکان دیگر اس  هه

سیاع    42هه بیخ از  پ یردسشم  جسمی و روحی فرد صورت می

 مصیرف  تمیام  حال هر ه. ب[13]طول بیاناامد سال بهو هم ر از یع

 روزتیری  به از مندیهبهر برای پزشکی گردشگری صدمات هنندگان

 و مناسب رماند از پس هایمراقب  با همراه سشم  مراقب  صدمات

 روی صیدمات  ایی   بیه  درمیان  ان ظیار  لیسی   از اج نیاب  همچنی 

 [.12] مورندمی

بنیدی گردشیگری سیشم  هیه در م یون و      تیر تقسیی   نوص رای 

تحقیقات م  لفیی بیه من اشیاره شیده اسی ، بیه شیرس زییر اسی :          

 3وگردشیگری پیشیگیرانه   4، گردشگری تندرس ی1گردشگری پزشکی

 اس .

 در عمیل  ییا  صیا   درمیان  بیرای  فرسی  گردشیگری پزشیکی:  

 اقام  میانگی  با) مبدأ هشور از صارج، درمانی مراهز یا هابیمارس ان

. دارد وجیود  درمیانی  گردشگری در پزشکی مداصشت اس .( هف ه 4

 از یا صود درمانی مشکشت حل برای (حاد یا مزم  بیماری با) بیمار

 و هیا درمان از یا و برد می بهره م عارف و معمول پزشکی هایروش

 صوانیده  علمیی  غییر  هیای روش دانشیمندان  نظیر  از هیه  هاییروش

 [.15]شوند می

 2شیفاب خ  گردشگری من به هه :تندرس ی یا صح  گردشگری

 هایمب) طبیع  امکانات از گردشگری نوص ای  در .شودمی گف ه نیز

 اه ییو،  رادییو  شینزارهای  طبی، هایلا  نمع، هایدریاچه معدنی،

 میی  اسی فاده  (من ماننید  و هیوا  و مب و صورشیید  گیاهی، هایحمام

 جسیمی  نارسیایی  رفع یا درمان هدف با (گردشگران) بیماران .شود

 بیمارانی همچنی  بمانند مقصد در هاماه تا اس  ممک  و هرده سفر

 برنامیه  از اسی فاده  بیا  نییز  گ راننید، میی  را صیود  نقاهی   دوره هیه 

 از اس فاده با توانندمی گیردمی نظر رد معال  پزشع هه ایمراقب ی

ایی  گردشیگری    [.16]ب شند  تسریع را صود بهبود طبیع  امکانات

های جامع )یوگا، مراقبه بیش ر شامل فراغ  و تفریت )ورزش(، فعالی 

 [.18]های معنوی( وشاید تندرس ی درمانی اس  و فعالی 

 طبیعی بعمنا تمام گردشگری نوص ای  دره: پیشگیران گردشگری

 افراد، هه تفاوت ای  با اس  صح  گردشگری مشابه سفر، از هدف و

 و بیمیاری  بیروز  از واقیع،  در بلکیه  ندارند صاصی بیماری یا ناراح ی

 [.16] هنندمی جلوگیری روحی و جسمی ناراح ی

تیوان گفی    در مورد تفاوت گردشگران تندرس ی و پزشیکی میی  

به منظور درمان ناباروری، گردشگران پزشکی گردشگرانی هس ند هه 

هننید  هیای زیبیایی مسیافرت میی    سقط جنیی  و ییا ح یی جراحیی    

گرم و های مبدرحالیکه گردشگران تندرس ی برای اس فاده از چشمه

                                                 
1 Medical tourism 
2 Wellness tourism 
3 Preventive  tourism 
4 Therapeutic  
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هننید  ترند سفر میاهدافی هه بیش ر بر مسودگی تکیه دارند و معمول

[17.] 

سیازمان تحقیقیات و بازارییابی     4333همچنی  در گزارش سال 

 اس .بندی زیر از گردشگری سشم  اراته شدهردشگری، تقسی گ
 

 
بندی گردشگری سشم ، سازمان تحقیقات و بازاریابی : تقسی 1شکل 

 4333گردشگری، 
 

، طی پ وهشی تح  عنوان بررسی عوامل [19] بهمبریزادهسیف

های شیهر هیرج، نقیخ    درمانی در بیمارس انمؤثر در توسعه توریس 

عمومی، نیروی پرسینلی، تاهییزات پزشیکی، شیرایط      عوامل شرایط

سییای  مراهییز پزشییکی را جییانبی، شییرایط جغرافیییایی و ضییوابط وب

هییای شییهر هییرج درمییانی در بیمارسیی اندرتوسییعه صیینع  توریسیی 

 .اس هردهتلثیرگ ار توصیف

نامیه هارشناسیی ارشید صیود بیا عنیوان       ، در پایان[43]فرهادی 

  گردشگری سشم  درایران از دیید  بررسی عوامل مؤثر بررونق صنع

مدیران وم  صصی  سشم  اس ان تهران، به ن ای  زیر دس  یاف ند. 

های عملکرد وزیرساص  داش   مزی  رقاب ی، نیروی انسانی، شاص 

و همچنییی  قییوانی  بیشیی ری  ام یییاز را درتلثیرگیی اری بییر رونییق    

 گردشگری سشم  ازدید مدیران سشم  هسب هردند

، در تحقیقی تح  عنیوان بررسیی   [41]و همکاران  سیدجوادی 

توسعه ب خ صصوصی در گردشگری سشم  )برمبنیای میدل هیرت    

 سیاس گ اری، و گیریتصمی  مراهز تعدد عوامللوی (، دریاف ند هه 

 تلقیی  و فنآوری موانع دول ی، و صصوصی ب خ بی  هماهنگی نبود

 صصوصیی  خب ی  نداشی    تمایل با بودن ناام  بر مبنی گردشگران

 .دارد مس قی  راب ه سشم  درگردشگری فعالی  برای

نامه ده یری صیود تحی     ، درن ای  حاصل از پایان[44]گودرزی 

ریزی راهبردی توسعه گردشیگری پزشیکی درهشنشیهر    عنوان برنامه

هنید هیه عوامیل هیفیی  صیدمات درمیانی و       شیراز، این ور بیان می

تاهیییزات درمییانی و گردشییگری، فرهنییگ، امکانییات، تسییهیشت و  

ارتباطات راب ه مثب  ومسی قیمی بیا   وگردشگری، و فناوری اطشعات

توسعه گردشگری پزشکی دارند و عامل قیم  درمیانی و گردشیگری   

ای منفیی ومعکیوس دارد. ن یای     باتوسعه گردشگری پزشیکی راب یه  

حاهی از من اس  هه درماموص بیش ری  تغییرات م غییر وابسی ه بیه    

مکانات، تسهیشت وتاهیزات درمانی و گردشیگری مربیوا   اثر م غیر ا

 .شودمی

 "ای مروری با عنوان عربس ان صیعودی در مقاله [43]صان و ارلر  

مقصدی بالقوه برای گردشیگران پزشیکی، میدعی شیدند هیه موانیع       

گردشگری پزشکی در هشور عربسی ان بیه شیرس زییر اسی : نیاچیز       

ن از طرف دول ، عدم تعرییف  اع نایی به مانگاری پ انسیل هشور )بی

برند برای من و ...(، مشکشت مربوا به اصی  روادیید پزشیکی، عیدم     

وجود اطشعات هافی )ومس قی  از سوی واحدهای درمانی(، همکاری 

ضعیف بی  اپراتورهای تورهای پزشکی و واحدهای پزشکی و ناهیافی  

 .بودن بازاریابی در ای  زمینه

بیا عنیوان بازگشی  مشی ری در      ایدر مقالیه  [42]هان و هیون 

صنع  گردشگری پزشکی: تلثیر هیفیی ، رضیای ، اع میاد و قیمی      

شیده، رضیای  و اع میاد بیه     معقوزنه، دریاف نید هیه هیفیی  ادرا    

هارهنان و هلینیع، تلثیر معناداری بر بازگش  دوبیاره مشی ریان بیه    

هلینیع و هشور مقصد دارد. عشوه برای  نقیخ قیمی  معقوزنیه بیه     

 .گر روابط موجود در مدل مفروض تلیید شدعنوان تعدیل

 -ای با عنوان گردشگران پزشکی چینی، در مقاله[45]پان و چ  

هیای گردشیگرانی   ادرا  منان از تایوان، به بررسی و شناسایی انگییزه 

هننید. درایی    پرداص ند هه برای مقاصد پزشکی به تیایوان سیفر میی   

ی شید هیه عبارتنید از: تبلیغیات     راس ا هشی  برانگیزاننیده شناسیای   

هیای دوسی ان و ییا    های مسیافرتی، توصییه  ها، بازاریابی مژانسرسانه

بس گان، هیفی  درمانی پایی  در مبدأ، برداش   ممنوعی  سیفر بیه   

تایوان توسط دول  چی ، زمان ه  پروازهیای مسی قی  بیه تیایوان و     

مثب یی  های ها همچنی  مش صههزینه پایی  گردشگری پزشکی. من

ای، چون تاهیزات پیشرف ه مزمایشگاهی، پزشکان و پرس اران حرفیه 

فرایندهای مزمایشگاهی سهل ومسیان، پرسی اران مهربیان و دلسیوز،     

هیا و توضییحات سیاده و واضیت     وجود مسئولی  میاهر در مزمایشیگاه  

ها را از جمله ادراهات گردشگران پزشکی چینی درباره ن ای  مزمایخ

 .ردنداز تایوان بیان ه

نیز در مدلی، انگییزه گردشیگران پزشیکی در    [ 46و همکاران ]یی 

 بندی نمودند.هنگ هنگ را دس ه

 
های گردشگران پزشکی در هنگ هنگ؛ یی و همکاران، : انگیزه4شکل 

4337 
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هیا را درجیدول   با نگاهی به تحقیقات پیشی  هه م  صری از من

ات ییا بیه منظیور    ییابی  هیه بیشی ر ایی  تحقیقی     بینید، درمیزیر می

شناسایی عوامل تلثیرگ ار بر صنع  گردشگری پزشکی اناام گرف یه  

ویا حی  اناام تحقیق به عنوان یکی از اهداف فرعی به ای  مه  نییز  

اند. دلیل ای  توجه نیز ضیرورت در  صیحیت از م غیرهیای    پرداص ه

 های مربوطه اس .ریزیمؤثر در امر گردشگری پزشکی در برنامه
 

: عوامل تلثیرگ ار بر گردشگری پزشکی بدس  ممده از تحقیقات 1جدول

 داصلی و صارجی
 سییال محقق)ان(

 تحقیق

عوامل تلثیرگ ار برگردشگری پزشیکی بدسی    

 ممده از ای  تحقیق

هییای هییا، بازاریییابی مژانییس تبلیغییات رسییانه 4312 پان و چ 

های دوسی ان و ییا بسی گان،    مسافرتی، توصیه

یی  در مبییدأ، برداشیی   هیفییی  درمییانی پییا 

ممنوعی  سفر به تایوان توسیط دولی  چیی ،    

زمان ه  پروازهای مس قی  به تایوان و هزینیه  

 پایی  گردشگری پزشکی

اع نایی به من ناچیز انگاری پ انسیل هشور )بی 4312 صان و ارلر 

از طرف دول ، عدم تعریف برند برای من و ...(، 

کی، عیدم  مشکشت مربوا به اص  روادید پزشی 

وجییود اطشعییات هییافی )ومسیی قی  از سییوی  

واحییدهای درمییانی(، همکییاری ضییعیف بییی   

اپراتورهییای تورهییای پزشییکی و واحییدهای    

 پزشکی و ناهافی بودن بازاریابی در ای  زمینه

موسیییییییییی و 

 [48] همکاران

هییا، محیییط تمیییز و بهداشیی ی بیمارسیی ان    4314

روز، سابقه مع بر و های درمان مدرن و بهروش

الی، طیییف گسیی رده صییدمات درمییانی.    عیی

تیری  معیارهیا نییز بیه قیرار زیرنید:       اهمی  ه 

امکانییات رفییاهی غیرپزشییکی ماننیید امکانییات  

رفاهی برای اناام اعمال م هبی، غ ای حشل، 

های سفر جالب وجود بس گان در مالزی، بس ه

 های توریس یو جاذبه

ب  بیه  وی گی های مقصد، زمیان، نگیرش نسی    4337 یی و همکاران

صیییدمات و هیفیییی ، حمایییی  صیییانوادگی،  

مصاحب  و همراهی، تاربه پزشع، تبلیغیات،  

صحب  هیای دوسی ان ییا مشینایان، شیکل و      

شمایل بیمارس ان، شهرت )مقصد، بیمارس ان، 

پزشیع(، قیمی  هیای جی اب جراحیی هییای      

زیبایی، حف  حری  صصوصی، افزایخ اع میاد  

 به نفس، بهبود ظاهر

اسییییییییمی  و 

 [47] فورجیون

هزینییه، وضییعی  اق صییادی، اوضییاص سیاسییی،  4338

هییا ومقییررات نظییارتی، اع بارب شییی، سیاسی  

 مموزش پزشکان، هیفی  مراقب 

هیفی  صدمات درمانی و گردشگری، فرهنگ،  1393 گودرزی

امکانییات، تسییهیشت و تاهیییزات درمییانی و   

ارتباطییات، وگردشییگری، و فنییاوری اطشعییات 

 قیم  درمانی

سییییدجوادی  و 

 همکاران

 نبود سیاس گ اری، و گیریتصمی  مراهز تعدد 1394

 موانع دول ی، و صصوصی ب خ بی  هماهنگی

 نیاام   بیر  مبنیی  گردشیگران  تلقی و فنآوری

 بودن

مندی ازتعداد، مهارت و برصورد مناسب رضای  1394مروتییییییییییی 

مبییادی و شییریف

 اسیدی اردهییانی 

[49] 

  افراد مسئول رسیدگی بیمار، موثربودن هیفی

صدمات درمانی دران  یاب مقصید گردشیگری    

 سشم  و رسیدگی هامل به بیماران

داشییی   مزیییی  رقیییاب ی، نییییروی انسیییانی،  1393 فرهادی

های عملکیرد وزیرسیاص  و همچنیی     شاص 

 قوانی 

سییییییییف زاده 

 بهمبری

شییرایط عمییومی، نیییروی پرسیینلی، تاهیییزات  1379

پزشکی، شرایط جیانبی، شیرایط جغرافییایی و    

 سای  مراهز پزشکیوبضوابط 

نصییییری پیییور  

 [33] وسلمانی

هارگیری تاهیزات پزشکی دارای تکنولیوژی  به 1379

تیر  باز و اس انداردهای جهانی، همچنی  ارزان

بودن )رقاب ی بودن( هزینیه صیدمات پزشیکی    

نسب  به سایر هشورها و شفاف نمودن هزینیه  

 درصواس ی از بیماران صارجی

حقیقی هفیاش،  

 فریضیاتی وجع

برندسییازی بییرای ایییران درحییوزه درمییان،      1377

همییاهنگی نهادهییای مییرتبط بییا گردشییگری  

درمییانی و وجییود نهییاد بییی  ب شییی م ییولی،  

 هننده و ناظرگ ار، سازماندهیسیاس 
 

دهد نقخ ت ص  پزشیکان مقصید، هزینیه    جدول باز نشان می

روز چیه در تحقیقیات   درمانی در مقصد و وجود تاهیزات پزشکی بیه 

اصلی و چه در تحقیقات صارجی ازدیگر عوامیل در جی ب وتوسیعه    د

اسی . الب یه اگرچیه هسی ه اصیلی      تر بودهگردشگری پزشکی پررنگ

شود و عمده تمرهز گردشگری پزشکی ب خ درمانی من محسوب می

ب خ صصوصی ودول ی برای ج ب وتوسعه ای  صنع  بیر ت صی    

اید ازنظر دورداش  هیه  باشد، نبها و... میپزشکان، تاهیز بیمارس ان

 گیردمی درمانی روند یع داش   به تصمی  فرد یع اینکه محض به

 و گردشیگری  صیدمات  دو هیر  بیه  ،دشیو یم اجرا دیگر جایی در هه

 مقیدمات  جزتییات  بایید  .دارد نییاز  درمانی به طور همزمیان  مراقب 

(، غییره  و ه ل رزرو هواپیما، بلیط گرف   شامل) شوند تهیه مسافرت

 دیگیر  و هیرد  حاصیل  اطمینیان  ده یر  یع بودن دس رس در از باید

 .شیوند  رییزی  برنامیه  بایید  بهبیودی  صدمات شامل درمانی مقدمات

ها، قوانی  و مقیررات هشیور مقصید،    بنابرای  درنظرداش   زیرساص 

اپراتورهای تورهای پزشکی و عواملی از ای  دس  نیز در هنار عوامیل  

 رو بنماید.یانی به تحقیق پیختواند همع شاپیش ر گف ه شده می

، محورهای هلی تلثیرگی ار بیرای    ها  سهول  اناام مصاحبهجه

هیا  صنع  هه توسط محققیان پیشیی  شناسیایی شیده و بیرروی من     

 .گرددم العه صورت گرف ه، در جدول زیر صشصه می
 

 : محورهای هلی تلثیرگ ار برگردشگری پزشکی4جدول 
محورهیییییای هلیییییی 

ایی تلثیرگیی ار شناسیی 

شییییده از تحقیقییییات 

 پیشی 

 تحقیقات اناام شده در ای  زمینه

(، یییی و 4312(، صییان و الیی  )4312پییان و چیی  ) بازاریابی

(، حقیقییی هفییاش و ضیییایی و   4337همکییاران )

 (1377جعفری )

های پزشیکان و  وی گی

 افراد دس  اندرهار

(، 4314(، موسیی و همکیاران )  4312پیان و چی  )  

(، یییی و همکییاران  4338اسییمی  و فورجیییون ) 

مبیادی و  (، مروتی شیریف 1393(، گودرزی )4337)
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زاده بهمبیییری (، سییییف1394اسیییدی اردهیییانی )

 (1379پور و سلمانی )(، نصیری1379)

عوامییییل قییییانونی و  

 سیاسی

(، اسیمی  و  4312(، صان و ال  )4312پان و چ  )

(، سییید جییوادی  و همکییاران   4338فورجیییون )

یقی هفاش و ضیایی (، حق1393(، فرهادی )1394)

 (1377و جعفری )

(،  4337(، یییی و همکییاران ) 4312پییان و چیی  )  عوامل اق صادی

(، 1393(، گییودرزی )4338اسییمی  و فورجیییون )

 (1379پور و سلمانی )نصیری

هییای هشییور  وی گییی

 مقصد

(، ییییی و همکیییاران 4314موسیییی و همکیییاران )

زاده بهمبییری (، سیییف1393(، گییودرزی )4337)

(1379) 
 

 روش تحقیق
رو از ها برمبنای هدف، پ وهخ پییخ بندی انواص پ وهخدرطبقه

ییابی  رود چراهیه بیدنبال زمینیه   شمارمیهای هاربردی بهنوص پ وهخ

جه  حل مساتل ومشکشت مربوا بیه توسیعه گردشیگری پزشیکی     

  درراسی ای بهبیود  توانید  ن ای  حاصل از ایی  تحقییق میی    باشد ومی

انع موجیود برسیرراه گردشیگری    ه و هاهخ موهای مربوطریزیبرنامه

برداری هدفدار اس فاده درتحقیق حاضر از نمونه شود.اس فاده پزشکی

شده اس  به دلیل منکه تعداد پزشکانی هه به یری  شیرایط را بیرای    

باشیند انید  اسی . پاییان     موری اطشعات ای  پ وهخ دارا میجمع

شود. ای  حال  زمیانی  ها مش   میگیری براساس اشباص دادهنمونه

تر شیدن  دهد هه داده بیش ری هه سبب توسعه، تعدیل، بزرگرخ می

[. 31]شدن به تئوری موجود گردد، بیه پی وهخ وارد نشیود    یا اضافه

ای نیمیه  ، مصیاحبه 4اب دا با اس فاده از محورهای ذهرشده در جدول 

ساص اریاف ه تدوی  شده و با مشاره  پزشکان مشینا بیه گردشیگری    

ای  پزشیکان توسیط مراهیز     زشکی در س ت شهر مشهد اناام شد.پ

. به منظور اعمیال دقی    درمانی شهر مشهد به محقق معرفی شدند. 

بیشیی ر در امییر مصییاحبه ودر صییورت توافییق فییرد مصییاحبه شییونده، 

شیدند و درصیورت عیدم    ها به صورت الک رونیکی ضبط میی مصاحبه

در . شییدفاده سی  بیرداری توسییط شی   ثالییث ا  تماییل از یادداشیی  

گیر  ها عیشوه بیر محقیق، تحلییل    اس  راج عوامل موردنظر ازمصاحبه

هییا را مییورد تازیییه و تحلیییل قییرار داد تییا از دیگییری نیییز مصییاحبه

مید، همچنی  درجلسه مصیاحبه  های محقق جلوگیری بعملسوگیری

هییای بییا طییرس سییؤازت جییانبی و مکمییل سییعی شیید از سییوگیری  

مصاحبه محقیق   11پس از اناام  .میدعملشونده جلوگیری بمصاحبه

 به اشباص اطشعاتی رسید.
 

 نتایج

ها مش   شد هه پس از هدگ اری مصاحبه ها و تازیه و تحلیل من

ده عامل از دید پزشکان، در توسعه گردشگری پزشکی شیهر مشیهد   

هزینیه درمیان، قرابی     تلثیر عمده دارند. ایی  ده عامیل عبارتنید از:    

فرهنگ هشیور اییران، ترهییب هیدف پزشیکی و       فرهنگی گردشگر با

رسیانی در  زیارتی، قانون بیمه گردشگران پزشکی، تبلیغیات و اطیشص  

مورد مراهز درمیانی، توصییه دوسی ان، مشناسیان بیمیار و همکیاران       

 پزشع مربوطه، نحوه برصورد افراد مسئول رسیدگی به بیمار، مهارت 

ت مناسیب و نگیرش   و به روزبودن دانخ پزشکان، امکانات و تسیهیش 

گردشگران پزشکی از امنی  در اییران. یکیی از میواردی هیه چیه در      

تحقیقات صارجی و چه تحقیقات داصلی شناسایی نشده و یا در مورد 

من بررسی صورت نپ یرف ه بود، نقخ زیارتی بودن مقصید در جی ب   

وتوسعه گردشگری پزشکی اس  هه درای  پ وهخ شناسایی شیده و  

 . رف گ مورد بررسی قرار
 

 بندیگیری و جمعنتیجه
های ایااد اش غال سال ، پرداص   بیه بحیث گردشیگری و    یکی از راه

های م رس من در شهر مشهد، گردشگری پزشکی اس . یکی از شاصه

از ای  رو ای  تحقیق با شناسایی عوامل میؤثر بیر توسیعه من و اراتیه     

راهکیار، جهی    روابط بی  ای  عوامل سعی دارد گامی میؤثر دراراتیه   

(، 4312توسعه من بردارد. م ابق با بسیاری از تحقیقات )پان و چ  )

(، حقیقی هفاش و ضیایی 4337(، یی و همکاران )4312صان و ال  )

(( 1394مبادی و اسیدی اردهیانی )  (، مروتی شریف1377و جعفری )

هه عواملی چون تبلیغات در مورد مراهز درمانی، امکانات و تسهیشت 

و نحوه برصورد افراد مسئول بیه رسییدگی بیمیار را ازعوامیل     مناسب 

موثر در ج ب گردشگر پزشکی و توسعه گردشگری پزشکی برشمرده 

اسی . بیه طوریکیه    بودند، درای  تحقیق نیز به ای  عوامل اشاره شده

های ای  صنع  ( عامل تبلیغات را جزو برانگیزاننده4312پان و چ  )

هیه توجیه مسیئوزن بیه من موجیب       داننید و مع قدنید  در چی  میی 

گس رش گردشگری پزشکی صواهدشد. همچنی  در تحقیقات دیگری 

اس  هه امکانات و تسهیشت ( مش   شده1393از جمله گودرزی )

اص صا  داده شده بیه گردشیگران پزشیکی بیا توسیعه گردشیگری       

پزشکی راب ه مثب  و معناداری دارد؛ درای  تحقیق نیز به تاثیر ایی   

 اس .بر توسعه گردشگری پزشکی اشاره شدهعامل 
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