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 دهیکچ
 مسائل میمستق ةمداخل با یگردشگر نوع نیا. است دیجد     امال ک یموضوع کیپزش یگردشگر

. باشد مدتیطوالن و یاساس ییها مسافرت نیچن جینتا رودیم انتظار و دارد ارتباط کیپزش

 ها، واسطه شامل نفعان، ذی از وسیعی ةدامن با جهانی یصنعت امروزه پزشکی گردشگری

 شد تالش ،مقاله نیا در. هاست سایت وب ایجادکنندگان و ها بیمه سالمت، مراقبت دهندگان ارائه

. دشو بررسی پزشکی گردشگران دیدگاه از درمان جهت مشهد شهرکالن انتخاب بر مؤثر عوامل

 و است یلیتحل ـ یفیتوص روش، نظر از و کاربردی هدف، نظر از مطالعه، نیا در قیتحق روش

 آمار صورت به هم اطالعات تحلیل و  تجزیه روش و میدانی و ای کتابخانه اطالعات یگردآور روش

 هگرفت انجام( ای نمونهتک T آزمون و عاملی تحلیل) استنباطی و( معیار انحراف میانگین،) توصیفی

 در برآوردها براساس که ،مشهد شهر در حاضر گردشگران شامل تحقیق، یآمار ةجامع .است

. آمد دستبه نفر 88 الزم ةنمون تعداد کوکران فرمول طبق ،است نفر هزار 43 حدود 4333 سال

 را تأثیر بیشترین درصد 3/41 آمارة با درمانی خدمات کیفیت میزان تحقیق، های یافته به توجه با

 پایة بر همچنین. است داشته پزشکی گردشگران سوی از درمان جهت شهر این انتخاب بر

 از مشهد شهر در 3 نظری میانة و عوامل میانگین بین معناداری اختالف ای نمونهتک T آزمون

 شهر این انتخاب در عوامل این مالحظة  درخور اثرگذاری بیانگر که دارد وجود گردشگران دیدگاه

 یگردشگر خدمات های تکشر احداث شامل ییارهاکراه ها، افتهی به توجه با. ستا درمان برای

 تلویزیون،) جمعی ارتباط های رسانه طریق از پزشکی گردشگری مورد در رسانیاطالع پزشکی،

 ...و کیپزش و یگردشگر امر یمتول های سازمان نیب یهماهنگ جادیا ،(...و اینترنت ماهواره،

 .است شده شنهادیپ
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 مقدمه

 سالمت، مراقبت دهندگانارائه ها، واسطه شامل نفعان، یذ از یعیوس ةدامن با است یجهان یصنعت امروزه یپزشک یگردشگر

 به یدسترس یبرا نترنتیا که است یرچوبچا یپزشک یگردشگر در یدیکل ةنکت .ها تیسا وب جادکنندگانیاو  ها مهیب

 یبرا دیجد یاتیح شاهراه کی نترنتیا ،نیهمچن. کند یم فراهم کنندگانمصرف یبرا سالمت مراقبت اطالعات

 یگردشگر رشد قلب ،یسازی. تجارابندی دست یرمحلیغ یبازارها به تا کند یم جادیا سالمت مراقبت خدمات دهندگان ارائه

 اطالعات هاآن یبرا تا دارد یبستگ خدمات کنندگانمصرف یبرا وب بر یمبتن منابع بودن دسترس در به که است یپزشک

 انکام یکپزش یگردشگر(. Lunt et al., 2012: 3) کند متصلها  واسطه و خدمات دهندگانارائه به را هاآن و کند فراهم

 حال در هک( Piazolo & Zanca 2011: 137) کند یهم مرا فرا یکپزش خدمات با یگردشگر یها جنبه بیکتر از یبرداربهره

 یها مراقبت افتیدر یبرا افراد شود یم باعث هک دارد وجود یاه عمد لیدال. است شده لیتبد یمهم تجارت به حاضر

 یها هنیهز افته،یتوسعه یشورهاک در یطوالن انتظار یها ستیلهمچون  یلیدال ؛نندک انتخابرا  یالملل نیب یسفرها یسالمت

 توسعة ،یالمللنیب نقلو حمل یها نهیهز بودن صرفه به مقرون توسعه، حال در یشورهاک در یکپزش یها درمان نییپا

 و نندک یم عمل مارستانیب یها هکشب و یالملل نیب مارانیب نیب ةواسط عنوانبه هک یارتباط یها تکشر ظهور و نترنتیا

 ;Suthin et al., 2007: 2) است شده جادیا دیجد یبهداشت یها مراقبت اتخدم با هک شرفتهیپ یها ینولوژکت تیدرنها

Courtney & Valverde 2010). 

 کانادا و انگلستان در یطوالن یها ستیل و متحده االتیا در یدرمان یها نهیهز شیافزا که دهد یم نشان مطالعات جینتا

 ةتوسع حال در یکشورها به یپزشک خدمات افتیدر منظور به اروپا و متحده االتیا مارانیب از یاریبس که است شده باعث

 جذب یبرا باال تیقابل با ،رانیا رینظ ،ییایآس یشورهاک شتریب امروزه. (Bovier 2008: 1196) کنند سفر ایآس یشرق جنوب

 به خود یزار یدرآمدها سبک در رانی(. اSmart & Watch 2006: 1) دارند را بازار نیا به ورود قصد یکپزش یگردشگر

 دیتول جهت است الزم نفت، صادرات به یارز یدرآمدها یوابستگ از یناش التکمش حل یبرا واست  یکمت خام نفت صدور

 در شور،ک نیا. کند یگذار هیسرما شود، یارز یدرآمدها جادیا موجب تواند یم هک یخدمات و محصوالت از دسته آن صدور و

 تواند یم یگذار هیسرما با هک دارد یا بالقوه یها توان و اناتکام شده، فیتعر خدمات و محصوالت مجموعه از یبرخ انیم

(. صنعت 1971 ی)موحد دهد قرار استفاده مورد یارز درآمد منبع کی منزلة به و کند لیتبد بالفعل توان به را ها آن

 11 از شیب ساالنه رانیا شود یم ینیبشیپ، 1111 رانیا اندازچشم سند براساس. است موارد نیا از یکی یکپزش یگردشگر

 مجموع از(. 1936 کشور یزیر برنامه و تیریمد)سازمان  باشد داشته یخارج گردشگر ونیلیم ٠1 و یداخل گردشگر ونیلیم

 مواهب از استفاده و درمان یبرا که رندیگ یم نظر در یکسان را درصد 7 شوند، یم کشورها وارد گردشگر عنوانبه که یافراد

 از ،یکپزش یگردشگر در خود یها تیمز به تیعنا با هم رانیا( Harahsheh 2002: 45) کنند یم سفر شورک آن به یعیطب

 از یبرداربهره یبرا اما. کند استفاده موجود یها فرصت از دارد میتصم سالمت، خدمات یباال تیفیک و نییپا ةنیهز جمله

 (.1936)شالبافان  روست هروب ییهاچالش با نهیزم نیا در خود یها یتوانمند

صورت  یکمتر قاتیو خارج از کشور، تحق رانیکم در ا       نسبتا  ةسابق لیبه دل ،یپزشک یگردشگر یبررس نةیزم در

 :شود یم یبررس قاتیتحق نیاز ا یتعداد جینتاه ادام در که است رفتهیپذ

آن انجام شده است.  یکشور و نواح در سطح آن توسعةو عوامل مؤثر  یپزشک یگردشگر رامونیپ یقاتیتحق ،رانیا در

 دگاهیاز د ،یپزشک یگردشگر صنعت توسعةبر  رگذاریعوامل تأث نیتر ( معتقدند که مهم1933) یمیصدر ممتاز و آقارح

 ستمیس توسعة یاستراتژ ،یانسان منابع توسعة یاستراتژ ،یعموم یها رساختیز توسعة یاستراتژ بیبه ترت ران،یمد

 نةیزم در رانیا که دادند نشان( 1931) همکاران و ییدلگشا. است بوده محصول توسعة یو استراتژ یابیو بازار یاطالعات

 و تکمشار ،یکپزش یگردشگر توسعة مدون برنامة داشتن دولت، ارآمدک یها تیحما ،یدرمان و هیپا یها رساختیز
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 و عیترف ،یالملل نیب اعتبار با سالمت خدمات ةدهند ارائه زکمرا داشتن ،یاتیعمل و النک سطح در یبخش نیب یهماهنگ

 صنعت یدیلک نفعانیذ که داد نشان( 1931) همکاران و یجبار مطالعات. روست هروب ییهاچالش با منسجم یابیبازار

 ،یکپزش علوم دانشگاه مانند یبرخ تعداد نیا از و شوند یم یبندمیتقس یاصل دستة 3 به اصفهان در یکپزش یگردشگر

 املک یآگاه یکپزش یگردشگر نةیزم در دولت برنامة از کینیلک و یگردشگر و یدست عیصنا ،یفرهنگ ثرایم لک ةادار

 یتکنولوژ حاذق، پزشکان ازجمله دارد؛ یادیز یها قوت رانیامعتقدند که کشور  (1931) همکاران و یزدیا. اندداشته

 نامناسب یهماهنگ رینظدارد:  زین ییها چالش و ضعف اما .سالمت گردشگران جذب یبرا یعیطب یدرمان مناطق و روز هب

 داد نشان( 1931) همکاران و ینیرفخرالدیم مطالعه جینتا. نامناسب یزیر برنامه و یپزشک یگردشگر مسئول یها سازمان

 انتظارات و اتکادرا نیب ،گرید عبارت به. است دارامعن یهمدل و نیتضم ،ییگوپاسخ بعد سه در خدمات تیفیک افکش که

 بر مؤثر عوامل یبندرتبه جینتا ،حال نیا با. دارد وجود یدارامعن تفاوت شدهارائه خدمات تیفیک از هاآن همراهان و مارانیب

 ریسا به نسبت درمان، تیفیک بودن مناسب و مناسب زاتیتجه نشتدا هک داد نشان یدرمان گردشگران تیرضا زانیم

 ،یدرمان تنوع انتظار، زمان درمان، ةنیهز که معتقدند( 193٠) مکارانمقدم و ه زادهی. هاددارد یبهتر تیوضع ،عوامل

 تیفیک اما رد،دا معنادار مثبت اثر رانیا به یخارج مارانیب ورود ةزیانگ بر یشناختجامعه عوامل و یپزشک زاتیتجه

و  یگودرز ةمطالع جینتا .ندارند یمعنادار اثر یگردشگر یها جاذبه و سفر سهولت ،یتیامن و یاسیس طیشرا خدمات،

 ،فرهنگ ،یگردشگر و یدرمان خدمات تیفیک ،یگردشگر و یدرمان خدمات متیق نی( نشان داد که ب1939همکاران )

 در یکپزش یگردشگر توسعة با ارتباطات و اطالعات یفناور و یگردشگر و یدرمان زاتیتجه و التیتسه انات،کام

 .داشت وجود یدارامعن رابطة رازیش النشهرک

 نیتر مهم Nagarajan .دارد هتبشامحاضر  قیبا تحق که کرداشاره  هاآن از یتعداد به توان یم زین یخارج ابعمن از

 صنعت، نیا انکار یهماهنگ در یاستک دولت، ارکابت یمک را هند در یپزشک یگردشگر صنعت توسعة بازدارندة عوامل

 کرد مطرح ها مارستانیب در استاندارد و متیق ةپارچکی استیس نبود ها، مارستانیب یاعتباربخش سمیانکم وجود فقدان

(Nagarajan, 2004: 6.) هک شود یم ارکآش ،یالملل نیب معاهدات و یکپزش یگردشگر موجود یساختارها بر یمرور با 

 یضرور را یکپزش یگردشگر بالقوة یها تیظرف ییشناسا نیا و است شیافزا حال در یکپزش یگردشگر تیمحبوب

 صنعت نیا زاتیتجه به اعتماد زانیم و ییاراک ت،یفیک به مربوط لئمسا ریتأث دیبا گذاراناستیس ،نیا بر وهعال. ندک یم

 ،یشخص سطوح در اریمع سه تعامل جةینت را یدرمانیگردشگر ن،محققا از یا پاره. (Amodeo, 2010: 65) نندک یابیارز را

 فیتعر یفرامل خدمات از میعظ یبافت ردکیرو نیا. است شده جادیا شدنیجهان ندیافر لیدل به هک دانند یم یجهان و یمل

(. Williams 2009: 5) شناسند یم یمل یها اریمع ینیبازآفر در یعامل را آن ،یانفراد یها مراقبت بر عالوه هک نندک یم

 بر عوامل نیا رایز ،دکنن یم دیکتأ یمحل نیقوان و بهداشت به مربوط اطالعات به یدسترسضرورت  بر یبرخ ،نیچنهم

 & Runnels) دارد ریتأث است، شیافزا به رو زین آن تیمحبوب هک ،یدرمان خدمات نیتأم و یدسترس ةدیچیپ و دیجد لکش

Carrera 2007: 300.) زکمرا در یجهان یاستانداردها از یبرخوردار ،یاجتماع تیامن هک ندکیم انیب( ٠117) یاظمک 

 است رانیا در صنعت نیا ةتوسع بر مؤثر مهم عوامل از درمان دیرواد صدور و یکپزش زاتیتجه نیهمچن و یدرمان

(Kazemi 2007: 30.) 

 است؛شهر مشهد  است،  افتهی استقرار یپزشک حوزةدر  یا که در آن امکانات گسترده ،کشور بزرگ یشهرها از یکی

 ،رونیااز. کنند یمشهر مراجعه  نیخود به ا یامور پزشک  یاز داخل و خارج از کشور برا یادیساالنه افراد ز کهینحوبه

 یگردشگران پزشک یدر شهر مشهد از سو یپزشک یگردشگر ةعوامل مؤثر بر توسع ییحاضر، شناسا قیتحق یهدف اصل

 یگردشگر هدف عنوانبه مشهد شهر انتخاب بر مؤثر یاصل عوامل: از ستا عبارت قیتحق یاصل سؤال جه،یاست. درنت

 ست؟یچ گردشگران نیا یسو از یپزشک
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 قیتحق ینظر یمبان

 و یسوم بشر درآمده است )زرقان ازیصورت ن بشر است و خود به ةیو ثانو هیاول یازهایفراتر از ن یزیچ یگردشگر ،امروزه

است.  یگردشگر یهر کشور داریپا ةتوسع و اقتصاد ییایپو در مؤثر و مهم عوامل از یکی (.1931 یجوشقان یحجاز

 ارتیهمچون تجارت، آموزش، ز یگوناگون یها زهیها به انگ آن است که انسان دیگذشته مؤ یها از سده سفر خیتار یبررس

با طب  ییآشنا (.٠3: 1931 انی)رنجبر اند پرداخته یبه سفر م یاسیس فیوظا دادن انجام زیو ن ییماجراجو ،یو امور مذهب

 منزلةبه یگردشگر صنعت از یا شاخه آمدن جودو هباعث ب گریکدیبا  ایمناطق دن یو انتقال دانش پزشک یپزشک

 مکان به فرد یزندگ طیمح از افتهی سازمان یسفر سالمت یگردشگر(. Kazemi 2007سالمت شده است ) یگردشگر

 & Carrera) ردیگ یم صورت فرد یروح و یجسم سالمت به مجدد یابیدست و بهبود حفظ منظور به که است گرید

Bridges 1995: 15 .)رانهیشگیپ یگردشگر» و «صحت یگردشگر» ،«یپزشک یگردشگر» شامل سالمت یرگردشگ» 

 (.TRAM 2006است )

 ایمه یجراح ای کیپزش های درمان آن در هک یانکم به اقامت محل از افراد مسافرت از است عبارت کیپزش یگردشگر

 یگردشگر (.5: 1933 جباری) باشد تهداش اقامت انکم آن در شب یک فرد حداقل هکآن به مشروط ؛شود می انجام ای شده

 جینتا رود یم انتظار و دارد ارتباط کیپزش مسائل میمستق مداخلة با یگردشگر نوع نیا. است دیجد     امال ک یموضوع کیپزش

 هک هستند یافراد یازهاین کنندة برطرف (کیپزش یگردشگر) موضوع نیا .باشد مدتیطوالن و یاساس ییهامسافرت نیچن

 (.Horowitz 2008: 3& Rosensweig ) باشند مارانیب و گردشگران توانند می افراد نیا شود، می افزوده تعدادشان بر روزبهروز

 (. (Smith & Puczko 2009شود می اطالق گردشگران عموم به کیپزش خدمات سطح شیافزا به اغلب کیپزش یگردشگر

 میکوستیب قرن در هکیدرحال ؛ردندک می استفاده یاندرم خدمات از ونتشانکس محل در فقط افراد ،میقد امیا در

 داد اختصاص خود به را یدرصد ٠1 ساالنه رشد و درآمد دالر اردیلیم 61 ساالنه کیپزش یگردشگر و ردک رییتغ زیچ همه

(Horowitz et al., 2007: 33) .ها،هتل قیطر از ،یگردشگر صنعت یاجزا از یکی منزلة به کیپزش یگردشگر نقش 

 ارتباط در یگردشگر صنعت با مرتبط های رساختیز تمام و یحیتفر ـ یرفاه های تیفعال ،ییمایهواپ های تکرش

 نام به آنچه مانند ،مربوطه های تکشر با شتریب هرچه صنعت نیا کیپزش یگردشگر گسترش با.  (Turner 2011: 1)است

 های آژانس و مهیب های تکشر ها،مارستانیب ثلم مؤسسات گرید و شد سیتأس ایکمرا در کیپزش یگردشگر سازمان

 شیدایپ به یگردشگر صنعت از بخش نیا توسعة. (Yu & Ko 2012: 81) ندک می دایپ یهماهنگ س،یدالتأسیجد یمسافرت

 مانند معالجات از خاص نوع یک در کیهر مختلف یشورهاک هکیطوربه است؛ شده منجر دیجد یتخصص یبازارها

 یگردشگر نتیجة(. Alsharif et al., 2010: 315) اند شده یتخصص ییبایز عمل ای قلب عمل ،یکپزشدندان خدمات

 .(Crooks et al, 2011: 726) است آن از یبخش زین حیتفر هک است یدرمان خدمت یک کیپزش

 یراهبرد لحاظ از است، چالش یک یگردشگر های بخش و کیپزش مراقبت خدمات و منابع ردنکهماهنگ هرچند،

 یدرمان روند یک داشتن به میتصم فرد یک هکنیا محض به. دیآیدرم اجرا به یدولت سطح در اغلب یهماهنگ نیچن

 اتیجزئ دیبا. دارد ازین یدرمان مراقبت و یگردشگر خدمات دو هر به او شود، یم اجرا یگرید شهر یک در هک ردیگ می

 ردک حاصل نانیاطم ترکد یک بودن دسترس در از ،(...و هتل رزرو ما،یهواپ بلیت گرفتن شامل) شوند هیته مسافرت مقدمات

 و یدولت بخش دو نیب یارکهم ازمندین خدمات نیا همة. شوند ریزی برنامه یبهبود خدمات شامل یدرمان مقدمات گرید و

 یشرفتیپ به رو روند ایآس در کیپزش یگردشگر صنعت تا است شده باعث عوامل نیهم(. Nikolaos 2012) ندا یخصوص

 ردهک روروبه یفراوان التکمش با را شورک است، استوار نفت فروش ةیپا بر فقط هک ،رانیا یمحصولکت اقتصاد. باشد داشته

 .(1939 لفظی) شود یم وارد شورک اقتصاد ةریکپ بر یادیز یها ضربه نفت متیق شدن نییپا و باال با همواره و است
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 سهولت شیافزا ،یصنعت یکشورها در سالمت خدمات یباال ةنیهز رینظ یعوامل با یپزشک گردشگران تعداد شیافزا

 بهبود ،یپزشک یتکنولوژ عیسر یها شرفتیپ ،یجهان اقتصاد در ارز لیتبد مطلوب نرخ ،یالملل نیب یها مسافرت

 د،یجد یاه شرکت سیتأس نیهمچن و نترنتیا شبکة به گردشگران یدسترس و کشورها شتریب در مراقبت یاستانداردها

 Connell) دارد ارتباط دارند، واسطه نقش یمارستانیب شبکة و جهان سراسر مارانیب نیب اما ندارند یدرمان تخصص که

 دنبال به مردم ند،یآ یدرم اجرا به ایدن مختلف نقاط در که ،یجهان نیقوان و استانداردها ظهور با ،اکنون(. 28 :2006

 که یمارانیب تعداد از یقیدق طالعاتا(. Moody 2007: 114) هستند یرقابت و نییپا یها متیق باها  درمان نیتر تیفیباک

 گردشگران تعداد نییتع در یاصل مشکل .ندارد وجود کنند می افتیدر سالمت یگردشگر مقاصد در را سالمت خدمات

 مقصد، کشور میمق انیخارج ندرما شامل شدهگزارش عدد ،درواقع. است گردشگران نیا از یقیدق فیتعر به مربوط سالمت

 خدمات از که یکسان آمار، نیا بر عالوه. شود می اقامت زمان در سالمت خدمات ازمندین گردشگران و یتجار مسافران

 تعداد که است یهیبد حال،نیباا. شوند اضافه آمار نیا به است ممکن کنند، می استفاده ...و ماساژ وگا،ی رینظ یتندرست

 هند در یپژوهش(. Horowitz et al., 2007: 33) کنند می مشارکت یپزشک یگردشگر ندیافر در مارانیب زا یتوجه درخور

 ای زهیانگ جادیا باعث دولت تعهد و ٠11٠ سال در دالر اردیلیم ٠/٠ هند در سالمت یگردشگر بازار رشد که کند می دیکأت

 کشور انگذار سرمایه همراه به متحده، االتیا یخصوص یمال صندوق که ای گونه به. است یخصوص گذارانهیسرما یبرا

 . (Kalshrtti, & Pillai 2008) اندکرده یگذار سرمایه هند یدرمان ـ یبهداشت های مراقبت در دالر ونیلیم 11 از شیب هند،

 ةوسعت به مندعالقه کشورهای از یاریبس صنعت، نیا پردرآمدبودن و بودننهیهزکم به توجه با حاضر، حال در

. (Kazemi 2007: 196) کنند یم ریزی برنامه آن یبرا و متمرکز یگردشگر صنعت از بخش نیا بر را خود توجه ،یگردشگر

 دیتول جهت یگذار هیسرما است الزم نفت صادرات یارز درآمدهای به یوابستگ از یناش التکمش حل یبرا رانیا ،نیبنابرا

 (.1971 مهدوی) دهد انجام شود، یارز یدرامدها جادیا موجب تواند می هک یخدمات و محصوالت از دسته آن صدور و

 5/1 هکیطور به است؛ شده اشاره آن به شورک سالمت نقشة در هک است موارد نیا از یکی کیپزش یگردشگر صنعت

 از یناش یامدهآدر محل از یاجتماع و یفرهنگ ،یاقتصاد توسعة پنجم ةبرنام انیپا تا سالمت نظام منابع لک از درصد

 تالش یخارج ماریب بجذ و توسعه جهت ندهکپرا صورت به 1931 سال از رانیا .شود نیتأم (کیپزش) یدرمان یگردشگر

 کیپزش یگردشگر درآمد هک است شده باعث یخارج ماریب محدود تعداد نیا ،این وجود با(. 5 :1933 جباری) است کرده

 (.٠: 1933 همکاران و االسالمی شیخ ضیاء) باشد زیناچ رانیا

 زمان هزینه،( درمان به مربوط عوامل دسته دو به ایران به ورود برای خارجی بیماران انگیزة بر مؤثر عوامل ،درنهایت

 امنیتی، و سیاسی شرایط( مقصد به مربوط عوامل و )پزشکی تجهیزات پزشکی، خدمات کیفیت درمانی، تنوع انتظار،

 .(66 :193٠ همکاران و مقدم هادیزاده) شود می تقسیم )گردشگری های جاذبه ی،شناختجامعه عوامل سفر، سهولت
 

 پژوهش روش

 .است یلیتحل ـ یفیاز آن توص یو در بخش ینظر روش تجرب و از ینظر هدف کاربرد مطالعه از نیا در قیتحق روش

 ،ازین مورد یها داده از گرید یبخش و مصاحبه و نامهو با ابزار پرسش یدانیم مطالعات قیطر از قیتحق یها از داده یبخش

آمده است.   دست به یا کتابخانه روش قیطر از ها یپژوهش، اسناد و مدارک و سرشمار یمفهوم ـ  یمانند چارچوب نظر

است که با  مهمان جامعة دگاهیاز د یپزشک یگردشگر توسعةعوامل مؤثر بر  قیتحق نیدر ا شده مطالعه ریمتغ

 ق،یتحق یآمار جامعة. شود یم دهیسنج ...و حاذق یپزشک کادر ،یپزشک امکانات به یدسترس تسهول مانند ییها شاخص

جواداالئمه و امام  اء،یاالنب خاتم ،یرضو مارستانیاساس چهار ب نیحاضر در شهر است که بر ا یپزشک گردشگران شامل

 یسو از شدهبراساس اطالعات ارائه ،ها مارستانیب نیا یتعداد گردشگران پزشک ةیاول برآورد. است شده یرضا)ع( بررس

 نفر 31 الزم ةنمون تعداد ،کوکران فرمول طبق. دهد یم نشان ٠111 سال در را نفرهزار  19حدود  یرقم ن،والئمس

منظور  به برابر فرصت اصل تا ،است ساده یتصادفصورت  به ها مارستانیب نیا در گردشگران انتخابدست آمد. به گردشگر
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 عوامل یبررس جهت یا نامهپرسش مطلوب، جینتا به یابیدستمنظور  به  و اساس نی. بر اباشد شده تیرعا دافرا انتخاب

 با قیتحق نامةپرسش ییایپا سطح. شد نیتدو معرف 13 در یپزشک گردشگران یسو از مشهد شهر انتخاب بر مؤثر

 اطالعات لیوتحل هیتجز روش. ستباال       نسبتا  ماداعت بیضر انگریب که آمدبه دست  7٠5/1 کرونباخ یآلفا روش از استفاده

 .است گرفته صورت( یا نمونهتک Tو آزمون  یعامل لی)تحل یاستنباط و( اریمع انحراف ن،یانگی)م یفیتوص آمارصورت  به
 

 شده مطالعه محدودة

 نیتر بزرگ ر،یاخ یها سالدر  تیجمع نفر ونیلیم 9حدود  با ،انیعیش هشتم امام(، ع)الرضا یابن موس یمشهد، مدفن عل شهر

 و یاقتصاد) ی( و مادیو فرهنگ یاجتماع) یمعنو یشئون زندگ یشهر کشور پس از تهران است. کارکردها و ساختارها کالن

                             آستان، زائران مسلمان )عمدتا   نیبه قداست ا تیاست. با عنا یفرهنگ ـ یمذهب سرشت نیهم از برخاسته شهر( ییفضا

 ی(. گردشگر19 :1937 همکاران و یاند )مؤمن شده ریشهر سراز نیبه ا یمتماد یها سده ی( از سراسر جهان طانیعیش

 مشهد یگردشگر نیآغاز رکن را ارتیز توان یکه م یا گونه به ؛است خورده وندیپ( عمشهد با حرم مطهر حضرت امام رضا)

. حرم مطهر شود یصوص درمان مطرح م( درخشود یآنجا که بحث معجزه مطرح م در) یاساس یقوت منزلة بهخود  که دانست

 .ندا یو خارج یعامل جذب گردشگران داخل نیتر شهر، مهم نیا ةبقاع متبرک ریهمراه با سا ،(ع)رضاحضرت 

 مانندشهر مشهد نام برد  یو تخصص شرفتهیپ یها مارستانیو ب یاز وجود مراکز درمان دیبا ،موارد نیا کنار در

 ،یا هسته یکپزش ،٠یام.آر.آ ،1یزکمر ونیزاسیلیاستر یها که بخش ،یرضو یصصتخ فوق یخوابتخت 9٠1 مارستانیب

 یدرمان گردشگران ها تیقابل نیا .دارد ... و نگیتوریمون هولتر ،(9آپکچ) یتخصص یها کینیکل ،اورژانس ،یوپکآندوس

 ،لیدل نیهم به. کنند یم به سمت خود جذب ،فارس جیخل ةیحاش یکشورها ژهیو به ،کشور از خارج و داخل از را یاریبس

 یها از جاذبه دیبازد یبرا ،یاسالم یکشورها خصوصبه ،جهان یاز کشورها یاریاز بس یساله زائران و گردشگران همه

 یملکوت بارگاه وجود ن،یبنابرا. کنند یبه مشهد سفر م )ع(رضا حضرت منور بارگاه ارتیز وتر از آن  و مهم یگردشگر

 یها تیباعث گسترش فعال توانند یاعتماد در مشهد م قابل یها مارستانیو ب ها اخترسیو وجود ز ()عرضا حضرت

 .شوند شهر نیا در یپزشک یگردشگر
 

 
 شده مطالعه ةمنطق یتموقع .4شکل 
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 قیتحق یها افتهی

 لةیبه وس یدانیاطالعات م یآور عبر جم یبوده و مبتن یتجرب وةیکه به ش یقاتیخصوص تحق به ،یعلم یها در پژوهش

 ةمرحل ،یآمار یها از نمونه شده یآور جمع یآمار یها داده لیوتحل هیباشد، تجز نامهپرسش ژهیو به و مشاهده مصاحبه،

تا  شود، یم لیفهم تبد و به اطالعات قابل لیخام تحل یها مرحله از پژوهش، داده نیشود. در ا یم یق تلقیاز تحق یمهم

 .کردها اظهارنظر  آن نیب «یاحتمال»صوص روابط بتوان درخ

 

 انیگوپاسخ یفرد یها یژگیو

 لیتشک زنان را درصد ٠/16 و مرد درصد 3/59 ،یپزشک گردشگر نفر 31 مجموع از دهد یم نشان یفیتوص یها افتهی

 ٠/٠6) ها آن نیشتریب که دهد یم نشان ها آن سن تیوضع یبررس. اند بوده متأهل آنان درصد 35 نیچنهم .دهند یم

 از. است امر نیا نیمب انیگوکل پاسخ یسال برا 9/1٠ یسن نیانگیسال قرار دارند و م 91ـ٠1 یدرصد( در گروه سن

 و متوسطه درصد 1/9٠ ،ییراهنما درصد 5/1٠ ،ییابتدادرصد  3/٠9 سواد،یب درصد 5/17 الت،یتحص تیوضع لحاظ

 3/93آن است که  انگریب انیگوپاسخ یشغل تیوضع. و باالتر است پلمید فوق انیگوپاسخ درصد 3/19 التیتحص سطح

 تیفعال مشاغل ریسادر  ایبازنشسته، کشاورز  هیدرصد کارمند و بق 1/15درصد در مشاغل آزاد،  9/٠1دار،  درصد خانه

 (.1 )جدول اند داشته

 
 مشهد شهر در یپزشک گردشگران یفرد یها یژگیو .4 جدول

 درصد تعداد ویژگی درصد تعداد ویژگی

 جنس
 3/59 19 مرد

 تأهل وضعیت
 15 1٠ مجرد

 35 63 متأهل ٠/16 97 زن

 تحصیالت

 5/17 11 سوادبی

 شغل

 3/93 91 دارخانه

 9/٠1 17 آزاد 3/٠9 13 ابتدایی

 5/- 1 بازنشسته 5/1٠ 11 راهنمایی

 3/9 9 سایر 1/9٠ ٠6 متوسطه

 1/5 1 کارگری 3/19 11 باالتر و یپلمد فوق

 سن

 1/15 1٠ کارمند 5/٠ ٠ سال ٠1 از کمتر

 9/11 3 کشاورز ٠/٠6 ٠1 سال 91 تا ٠1

 3/13 15 سال 11 تا 91

 
 5/٠٠ 13 سال 51 تا 11

 5/٠٠ 13 سال 61 تا 51

 5/7 6 سال 61 از بیشتر

 4331های پژوهش،  مأخذ: یافته

 

درصد( زمانی کمتر از یک هفته در این  5/51قامت گردشگران پزشکی در شهر مشهد، بیشتر افراد )در بررسی مدت ا

که کمترین مدت اقامت افراد یک  نحوی روز است؛ به 9/13اند. میانگین زمان اقامت در شهر مشهد برابر  شهر اقامت داشته

طور  ن پزشکی برای اقامت در شهر مشهد، بهکرد گردشگرا روز اعالم شده است. میزان هزینه 131روز و بیشتر آن 

هزار  51هزار تومان اعالم شده است و در بین افراد مورد پرسشگری، کمترین رقم  ٠65میلیون و  ٠میانگین، رقمی حدود 

کرد جهت درمان از سوی  های تحقیق، میانگین هزینه میلیون تومان است. با توجه به یافته 61تومان و بیشتر آن معادل 
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هزار تومان اعالم شده است که در بین افراد مورد پرسشگری،  1٠1میلیون و  1شگران پزشکی در شهر مشهد، گرد

 (.٠میلیون تومان است )جدول  ٠1هزار تومان و بیشتر آن معادل  111کمترین رقم برابر 
 

 مشهد شهر در یپزشک گردشگران درمان نةیهزاقامت و  تیوضع. 2 جدول

 درصد تعداد ویژگی

 مشهد در اقامت مدت

 1/٠1 13 روز 9 از کمتر

 1/91 ٠1 روز 7 تا 1

 13 15 روز 15 تا 3

 ٠/15 1٠ روز 91 تا 16

 1/11 3 روز 91 از بیشتر

 مشهد در اقامت هزینة

 9/91 ٠5 جواب فاقد

 ٠5 ٠1 تومان هزار ٠11 از کمتر

 3/19 11 تومان میلیون 5/1 تا 1/٠

 9/11 3 تومان میلیون یک تا 5/1

 9/11 3 تومان میلیون ٠ تا یک

 5/7 5 تومان میلیون ٠ از بیش

 درمان هزینة

 9/6 5 جواب فاقد

 9/٠6 ٠1 تومان هزار 511 از کمتر

 ٠1 16 تومان میلیون یک تا 5/1

 9/٠1 17 تومان میلیون پنج تا یک

 3/19 11 تومان میلیون 11 تا 5

 5/1٠ 11 تومان میلیون 11 از شبی

 4331 پژوهش، های یافته: مأخذ

 

 یگردشگران پزشک یر بر انتخاب شهر مشهد جهت درمان از سومؤث عوامل

 انتظار و دارد ارتباط کیپزش مسائل میمستق ةمداخل با یگردشگر نوع نیا. است دیجد     امال ک یموضوع کیپزش یگردشگر

 یادافر یازهاین برطرف( کیپزش یگردشگر) موضوع نیا. باشد مدتیطوالن و یاساس ییهامسافرت نیچن جینتا رود یم

 ;Horowitz  2008: 3) باشند مارانیب و گردشگران توانند می افراد نیا .شود می افزوده تعدادشان بر روزروزبه هک هستند

Rosensweig.) 

شاخص،  13حاضر در شهر مشهد با  یگردشگران پزشک یبخش، عوامل مؤثر بر انتخاب شهر مشهد از سو نیا در

 و پزشکی تجهیزات وجود متخصص، پزشکان وجود درمانی، مجهز مکاناتا به دسترسی درمان، هزینة بودن پایین

 به مشهد شهر نزدیکی بیماری، بهبود روند از خاطر اطمینان وجود ورزیده، پزشکی کادر کمیاب، داروهای به دسترسی

... و بیمار به رسیدگی فرایند بودن کوتاه رضوی، منور بارگاه حضور دلیل به خاطر آرامش احساس بیمار، زندگی محل

 .است شده یابیارز یپزشک گردشگران یسو از درمان برای مشهد شهر انتخاب از مندی رضایت میزان

 با رضوی منور بارگاه حضور دلیل به خاطر آرامش احساس شاخص درمجموع که دهد می نشان تحقیق نتایج

 11/٠ ضریب با...( و اینترنت روزنامه، ،تلویزیون رادیو،) ها رسانه رسانی اطالع نقش شاخص و بیشترین 53/1 میانگین

 حضور) مشهد شهر در معنوی مسائل بنابراین،. است داشته گردشگران سوی از مشهد شهر انتخاب در را تأثیر کمترین
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 با پزشکی گردشگران نهایت، در. دارد شهر این به پزشکی گردشگران جذب در بارزی نقش( شیعیان هشتم امام بارگاه

 از درصد 1/35 که نحوی به اند؛ داشته ابراز درمان جهت مشهد شهر انتخاب از را خوبی نسبی مندی ضایتر ٠1/1 میانگین

 (.9 جدول) اند کرده رضایت ابراز درمان جهت مشهد شهر انتخاب از زیاد خیلی تا زیاد حد در گویان پاسخ

 
 یشکپز گردشگران یسو از درمان جهت مشهد شهر انتخاب بر مؤثر عوامل. 3 جدول
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 19 191/1 93/9 3/13 3/٠3 91 5/17 5 مشهد شهر در درمان هزینة بودن پایین

 3 316/1 33/9 5/٠7 9/11 ٠5 3/9 5/٠ مشهد شهر در درمانی مجهز امکانات به دسترسی

 ٠ 713/1 11/1 55 3/95 3/3 9/1 - مشهد شهر در مجرب و متخصص شکانپز وجود

 5 39٠/1 16/1 9/91 3/13 9/16 5/٠ 9/1 کمیاب داروهای به دسترسی و پزشکی تجهیزات وجود

 7 3٠6/1 33/9 5/٠7 9/16 3/٠9 9/1 9/1 ورزیده پزشکی کادر و بیماران برای امکانات مناسب کیفیت

 6 311/1 39/9 9/٠6 3/19 9/٠1 5/7 9/1  یماریخاطر از روند بهبود ب یناناطم وجود

 11 ٠1/1 99/9 9/٠1 3/٠9 9/91 3/19 11 بیمار زندگی محل به مشهد شهر نزدیکی

 3 115/1 63/9 5/٠7 95 3/13 15 3/9 شهر  یندر هنگام درمان در ا ها یمهاستفاده از ب سهولت

 11 113/1 69/9 ٠1 11 5/٠7 5/7 5 درمان  یرادر انتخاب شهر مشهد ب یگراند سفارش

 16 ٠33/1 11/٠ 5/7 5/17 5/1٠ 5/9٠ 91 ( ...و ینترنتروزنامه، ا یزیون،تلو یو،)راد ها رسانه رسانی اطالع نقش

 1 337/1 53/1 9/76 9/11 3/3 9/1 5/٠  یحضور بارگاه منور رضو یلآرامش خاطر به دل احساس

 9 331/1 1/1 5/6٠ 3/13 9/16 9/1 9/1 امام رضا)ع( و امامزادگان(  )بارگاه یارتیمراکز ز وجود

 15 ٠9٠/1 79/٠ 11 9/16 3/٠3 9/٠6 3/13 مناسب  یها و تفرجگاه یمراکز تجار وجود

 1٠ 131/1 13/9 ٠1 5/97 9/٠1 3/19 5/7 مناسب  یامکانات اقامت وجود

 یتیزو ی،بستر یرش،)پذ یماربه ب یدگیرس یندبودن فرا کوتاه

 پزشک و درمان( 

9/6 5/7 5/٠٠ 11 3/٠9 63/9 111/1 3 

 11 151/1 61/9 9/٠6 5/9٠ 9/٠6 3/3 9/6 ساکنان شهر مشهد  ینواز مهمان فرهنگ

 3 111/1 33/9 3/٠3 5/1٠ ٠1 5 3/9  یو مراکز درمان ها یمارستانو نحوة برخورد پرسنل ب یرانمد عملکرد

 1 35٠/1 ٠1/1 9/11 3/19 5/1٠ - 5/٠ درمان  یمشهد برا شما از انتخاب شهر مندی یترضا میزان

 4331های پژوهش،  مأخذ: یافته

 

 درمان جهت مشهد شهر انتخاب مؤثر عوامل یاثرگذار لیتحل

     کـه      رد ی گ   ی      صورت م   ی ب ی             اطالعات به ترت      کردن    خالصه     حال ن ی ع  در   .   است    اد ی ز        اطالعات      کردن    خالصه   ، ی    عامل   ل ی   تحل     هدف

ـ    تحل    که     گفت      توان   ی م   ، ی     طورکل  به   (.   ٠1ـ    ٠31  :     1937   ی     کالنتر     است )     دار   ا   معن   ی     مفهوم     نظر    از     شده    خالصه    جة ی  نت    ی      عـامل    ل   ی

   ی    گذار     نام   ،  ها      عامل       دوران   ،  ها      عامل         استخراج   ، ی      همبستگ   س ی    ماتر   ة     محاسب   ،  ها      داده   س ی    ماتر   ل ی ک  تش  :    است       مراحل   ن ی ا      شامل

  ؛      شـود    ی           استفاده مـ   1KMO       از روش      شتر ی    ها ب       آماره        محاسبة   ی   برا   ی    عامل   ل ی      در تحل   ، ن ی    همچن   (. Miller 2007: 41 )    ها      عامل

     کـه   ی      صـورت     . در     شـود    ی   مـ       برده     کار    به    ها      شاخص    ان ی م       اختالف     رفع   ی   برا   و             در نوسان است   1  و   1   ن ی                    که مقدار آن همواره ب

KMO   هـا        داده   ،      باشـد    1 /  63      تـا    1 / 5   ن ی                              سب نخواهد بود و اگر مقدار آن ب   منا   ی    عامل   ل ی   تحل   ی      ها برا      داده   ،    باشد   1 / 5        کمتر از     

                                                                                                                                                                          
1. Kaiser-Meyer-Olkin 
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ـ    ی  ها   ی      همبستگ   ،    باشد   1 / 7      تر از            شاخص بزرگ   ن ی                        متوسط بوده و اگر مقدار ا ـ    تحل   ی     بـرا       هـا       داده   ن ی            موجود در ب    ی      عـامل    ل   ی

  ( 1      )جدول      بود        خواهند       مناسب

 
 بارتلت و KMOآمارة  مقدار. 1دول ج

 KMO Bartlett’s Test یعامل لیتحل

 356/919 7٠7/1 مشهد شهر در پزشکی گردشگری بر مؤثر عوامل

 111/1 معناداری سطح

 4331 پژوهش، های یافته: مأخذ

 

                  بـا اسـتفاده از      ی   اصل   ی  ها              از روش مؤلفه   ی    عامل   ل ی   تحل   ی   برا  .     شدند       آزمون      وارد   ر ی   متغ    17            عوامل مؤثر،     یی     شناسا   ی   برا

    ( و  1   ی   باال    ژة ی              آزمون )مقدار و   ی  ها     فرض   ش ی        براساس پ    ها      عامل       تعداد   ن  یی  تع  .   شد         استفاده   س ک  ما ی ر                    چرخش متعامد و نوع وا

   ی     رهـا  ی   متغ     حذف   و     مدل   ن ی    بهتر    یی     شناسا     هدف    با  (  ی     و عمل   ی   علم    ات ی    تجرب        )براساس       محقق   ص ی   تشخ   ی      برمبنا    ن، ی    همچن

                  عامـل در مراحـل      ک ی        همسو با    ی   رها ی   متغ   ر ی  سا    با   ز ی   ناچ       ارتباط    ی    دارا   و  (  1 / 5    از      کمتر   ی    عامل    بار    ی    دارا   ی   رها ی             ناکارآمد )متغ

ـ    متغ    17      رندة ی     دربرگ    که    شد             عامل استخراج    7       مدل با    ن ی    بهتر    ت، ی     درنها  .   شد   ل ی    وتحل   ه ی     و تجز   ی          متعدد بررس    ی     بـرا   .      اسـت    ر   ی

    در       شـده          انجـام    ی    هـا           محاسـبه   .     شـد         استفاده   1        و بارتلت  KMO   ی  ها          از آزمون   ی    عامل   ل ی   تحل   ی   برا    ها      داده      بودن       مناسب   ن  یی  تع

  و    (KMO = 1 /   7٠7               مناسـب اسـت )     ی    عامل   ل ی   تحل   ک ی      از تکن   ی ر ی گ      بهره   ی   برا    ها      داده   ی    درون        انسجام      دهد،   ی م      نشان   1      جدول

      دارد.   ی    عامل   ل ی   تحل       تناسب   و   د ی ی             که داللت بر تأ     است          % معنادار  1                    آمارة بارتلت در سطح 

ـ               براساس مقدار و   ، ی             گردشگران پزشک   ی                                        مرتبط با انتخاب شهر مشهد جهت درمان از سو   ی   رها ی   متغ          عامـل،    7    در   ه ژ   ی

       دهندة      نشان       باشد،     شتر ی ب    آن       مقدار      هرچه   و       رهاست ی   متغ     انس ی   وار   ل ک               سهم هر عامل از       انگر ی ب    ژه ی             شدند. مقدار و   ی   بند      طبقه

ـ   دال    کل     انس ی   وار    از  %   63 /  66         درمجموع          توانستند       عوامل   ن ی ا    که   ی   طور                 آن عامل است؛ به     شتر ی ب   ر ی   تأث   و   ت ی   اهم           انتخـاب    ل   ی

   (. 5      )جدول       کنند   ن  یی ب ت    را          گردشگران   ی  سو    از      مشهد     شهر

 
 چرخش از بعد ها آن انسیوار یتجمع درصد و انسیوار درصد ژه،یو مقدار با همراه شده استخراج عوامل. 2دول ج

 کل از درصد انسیوار یتجمع درصد انسیوار درصد ژهیو مقدار عامل نام عامل

 3/16 731/11 731/11    119/٠ دسترسی سهولت اول

 9/16 115/٠9 961/11 391/1 درمانی خدمات کیفیت دوم

 1/11 135/99 111/11 717/1 مناسب رفاهی امکانات سوم

 1/11 373/1٠ 739/3 665/1 آگاهی چهارم

 3/19 613/5٠ 691/3 697/1 مناسب پزشکی امکانات پنجم

 6/19 161/6٠ 155/3 617/1 معنوی بعد ششم

 3/11 653/63 531/7 ٠31/1 مناسب اقامت هفتم

 488 128/13 - - جمع

 4331 پژوهش، های یافته: مأخذ

 

      داده       نشـان     5                                                                         های مؤثر در انتخاب شهر مشهد جهت درمان از سوی گردشگران پزشـکی، در جـدول               ترین مؤلفه     مهم

                    وجه بـه متغیرهـای            کند. با ت    می   ن  یی  تب                      درصد از واریانس کل را     11 /  73          سه متغیر،             در برگرفتن                    است. نخستین عامل با      شده  

                                                                                                                                                                          
1. Bartlett  
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   در                             نام گرفت. عامل دوم نیز بـا    «                                            سهولت دسترسی به شهر مشهد و فضاهای درمانی آن »                             بارشده بر این عامل، این عامل 

                        هـا و مراکـز درمـانی                          شـده در بیمارسـتان                                    مندی از کیفیت خدمات درمانی ارائه             میزان رضایت »                 چهار متغیر، عامل          برگرفتن

            سه متغیـر،              در برگرفتن                 کند. عامل سوم با     می   ن  یی  تب                      درصد از واریانس کل را     11 /  96             نام گرفت که  «                  موجود در شهر مشهد

              کنـد. جنبـة                                     درصد از واریانس کل را تبیین مـی     11 /  11             گذاری شده که      نام  «                                امکانات رفاهی مناسب در شهر مشهد »     عامل 

                                  و متغیر احساس آرامـش بـه دلیـل                       عنوان عامل ششم با د                                                           معنوی شهر مشهد )وجود بارگاه منور امام هشتم شیعیان( نیز به

                        کنـد. درمجمـوع، هفـت                        ها را تبیـین مـی                   درصد کل واریانس   3 /  15                                                   حضور بارگاه امام رضا)ع( و مراکز زیارتی در این شهر، 

                                                   درصـد از واریـانس کـل، اثرگـذاری خـود را بـر           71                                                               عامل اثرگذار در انتخاب شهر مشهد جهت درمان، بـا تبیـین حـدود    

       دهند.                 ین شهر نشان می                        گردشگران پزشکی حاضر در ا

 

 افتهیدوران سیماتر از آمده دست به بیضرا زانیم ها، عامل از کیهر به مربوط یرهایمتغ. 1دول ج

 یعامل بار رهایمتغ ها عامل

 دسترسی سهولت

 531/1 بیمار زندگی محل به مشهد شهر نزدیکی

 3٠3/1 شهر  یندرمان در ا در هنگام ها یمهاستفاده از ب سهولت

و  یرانمد عملکرد ...(پزشک و یزیتو ی،بستر یرش،)پذ بیمار به رسیدگی فرایند بودن کوتاه

  (...درمان) یو ومراکز درمان ها یمارستاننحوة برخورد پرسنل ب

666/1 

 درمانی خدمات کیفیت

 735/1 کمیاب داروهای به دسترسی و پزشکی تجهیزات وجود

 665/1 ورزیده پزشکی کادر و بیماران برای امکانات مناسب کیفیت

 133/1 بیماری بهبود روند از خاطر اطمینان وجود

 5٠1/1 درمانی مراکز و ها بیمارستان پرسنل برخورد نحوة و مدیران عملکرد

 مناسب رفاهی امکانات

 313/1 (...و تینترنروزنامه، ا یزیون،تلو یو،)راد ها رسانه رسانی اطالع نقش

 719/1 مناسب  یها و تفرجگاه یمراکز تجار وجود

 533/1 مناسب  یامکانات اقامت وجود

 711/1 درمان برای مشهد شهر انتخاب در دیگران سفارش آگاهی

 مناسب پزشکی امکانات

 669/1 مشهد شهر در درمان هزینةبودن  پایین

 753/1 مشهد شهر در درمانی مجهز امکانات به دسترسی

 5٠7/1 مشهد شهر در مجرب و متخصص پزشکان وجود

 معنوی بعد
 351/1  یحضور بارگاه منور رضو یلآرامش خاطر به دل احساس

 635/1 (امامزادگان و)ع( رضا امام)بارگاه  زیارتی مراکز وجود

 335/1 ساکنان شهر مشهد  ینواز و فرهنگ مهمان روحیه مناسب اقامت

 4333 پژوهش، های یافته: مأخذ

 

 ای عوامل مؤثر بر انتخاب شهر مشهد جهت درمان از سوی گردشگران پزشکی تحلیل مقایسه

   رد    9                                    باشد، فرضیة برابری میانگین با عـدد     1 /  15                       ، در مواردی که کمتر از     آمده     دست    به  T        ی آزمون    دار ا   معن       به سطح          با توجه

       شـود.                  پذیرفتـه مـی     9                                   آید، فرض برابری میانگین بـا عـدد       دست     به   1 /  15         بیشتر از   T        ی آزمون    دار ا   معن          و اگر سطح      شود   ی م

                                                                                        گیری دربارة اهمیت شاخص به این صورت در نظر گرفته شد که اگر میانگین شاخص بیشتر یا مسـاوی           ، تصمیم ت ی     درنها

  ا           باشد، آن ر   9                 معناداری کمتر از      طور    به             میانگین شاخص     که   ی      درصورت        گیریم و                                  باشد، شاخص را بااهمیت در نظر می   9    عدد 

      کنیم.               اهمیت تلقی می    بی
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 گردشگران یعوامل مؤثر بر انتخاب شهر مشهد از سو .3 شکل

 4331 پژوهش، یها افتهی: مأخذ

 

گردشگران  یاز سو ،یعامل لیاز مدل تحل و بخش، عوامل اثرگذار بر انتخاب شهر مشهد جهت درمان استخراج نیا در

که  دهد ینشان م 9 ینظر ةانیم با رهایمتغ نیانگیم سةیامقدر  یا نمونهتک Tبا استفاده از آزمون  جه،ی. درنتاسته شد یابیارز

 15/1ها کمتر  آزمون یسطح معنادار نکهیبر انتخاب شهر مشهد جهت درمان، با توجه به ا اثرگذار گانة هفتدرمجموع، عوامل 

 =(Sig<0/05 ) ،دارد. فقط در رابطه با عامل وجود وجود  ینظر ةانیم و گردشگران نظر نیانگیم نیب یمعنادار اختالف است

، 9 عدد از نیانگیم بودننییپا لیو به دل رفتهیپذ نیانگیم یفرض برابر 15/1باالتر از  یسطح معنادار لیبه دل یامکانات رفاه

 ،ستا بوده مثبت( مثبت زین نییپا و باال)حد  ها نیانگیم اختالف چون گر،ید گانة شش یها . در عاملشود یم یتلق تیاهمکم

 .استتوجه   درخورعوامل مؤثر بر انتخاب شهر مشهد جهت درمان،  تیاهم که کردابراز  توان یم

 

 یا نمونهتک Tعوامل مؤثر بر انتخاب شهر مشهد جهت درمان براساس آزمون  تیاهم بیضر. 7 جدول

 یمعنادار سطح یآزاد درجة T مقدار نیانگیم راتیثتأ

Sig. (2-tailed) 
 نیانگیم اختالف

95% Confidence 

Interval 

 حد باال پایین حد

 751/1 965/1 553/1 111/1 73 571/5 55/9 دسترسی سهولت

 1/1 313/1 353/1 111/1 73 653/19 35/9 درمانی خدمات کیفیت

 176/1 -991/1 -1٠3/1 ٠19/1 73 -٠55/1 37/٠ مناسب رفاهی امکانات

 353/1 93٠/1 6٠5/1 111/1 73 995/5 6٠/9 آگاهی

 15٠/1 713/1 31/1 111/1 73 31٠/11 3/9 مناسب پزشکی امکانات

 65٠/1 9٠9/1 137/1 111/1 73 196/13 5/1 معنوی بعد

 339/1 93٠/1 697/1 111/1 73 353/1 61/9 مناسب اقامت

 317/1 61٠/1 713/1 111/1 73 593/11 7/9 جمع

 4333 هش،پژو های یافته: مأخذ

 مشهد شهر انتخاب

 درمان جهت

کیفیت خدمات 

 3/16 درمانی

سهولت 

 دسترسی

9/16 

 اقامت مناسب

9/10 

عد معنوی ب

 شهر مشهد

6/13 

امکانات پزشکی 

 8/13 مناسب

امکانات رفاهی 

 4/14 مناسب

 1/14 آگاهی
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 یریگ جهینت

 ی. عواملاست مواجه حوزه نیا در یمتعدد یها چالش با دارد، یفراوان یها تیقابل رانیا در یپزشک یگردشگر اگرچه

 وزارت در یتخصص یکار یها تهیکم فقدان سالمت، یگردشگر یمتول یها سازمان نیب نامناسب یهماهنگ همچون

 یآورجمع جامع ستمیس فقدان ،یگردشگر و یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم سازمان و یپزشک آموزش و درمان بهداشت،

 یگردشگر یها تیقابلدرخصوص  یرساناطالع ستمیس یناکارآمد ران،یا به سالمت گردشگران ورود به مربوط اطالعات

 سالمت یگردشگر صنعت تا شده موجب صنعت، نیا توسعة یبرا یقانون خأل و الزم یها رساختیز کمبود ران،یا یپزشک

 .باشد نداشته یمطلوب گاهیجا رانیا

در انتخاب شهر مشهد جهت  یسؤال که چه عوامل نیپاسخ به ا یبرا دهد یپژوهش نشان م یها افتهی ،انیپا در

 نیب از ،یپزشک گردشگران از یحاصل از نظرسنج یها داده ةیبوده است؟ بر پا مؤثر یگردشگران پزشک یوسدرمان از 

 به یدسترس سهولت به درصد 3/16 آمارة با ریتأث بیضر نیباالتر درمان، جهت مشهد شهر تخابان بر اثرگذار عوامل

به  تیدرصد و درنها 9/16با آمارة  یو مراکز درمان ها مارستانیدر ب شدهارائه یدرمان خدمات تیفیک سپس و مشهد شهر

 نیب یمعنادار اختالف یا نمونهتک Tن آزمو ةیبر پا نیهمچن .ابدی یدرصد اختصاص م 3/11اقامت مناسب با آمارة 

وجود دارد که  یگردشگران پزشک دگاهیدر شهر مشهد از د 9 ینظر انةی( و میامکانات رفاه یاستثنا)به عوامل نیانگیم

با توجه به  ن،یاست. بنابرا یگردشگر هدف عنوانبه مشهد شهر انتخابعوامل در  نیا ةمالحظ درخور یاثرگذار انگریب

 ریتأث نیشتریمناسب در شهر مشهد ب یو امکانات رفاه یخدمات درمان تیفیک ،یعوامل سهولت دسترس قیتحق یها افتهی

 ..شود یم دییتأ قیتحق ةیفرض جه،یاند و درنت شهر داشته نیجهت درمان در ا یرا بر انتخاب گردشگران پزشک
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