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  چكيده

 و خدمات درمـان بـه وجـود آمـده و بـه يـك                ي دوشاخه پردرآمد، گردشگر   بي از ترك  يگردشگري پزشك 
موضوع گردشـگري پزشـكي بـا توجـه بـه           . شده است   صنعت چند ميليارد دالري در عرصه جهاني تبديل       

بـراي  هاي دقيق و جامع در داخل كـشور    ها هر كشوري متفاوت است و انجام پژوهش         ها و برنامه    سياست
 ايران معنوي پايتخت و شهر  كالن دومين مشهد شهر. مشخص شدن واقعيت مسئله الزم و ضروري است       

هاي درماني ازجمله بيمارسـتان       پزشكي و زيرساخت   علوم دانشگاه قدمت پزشكي، هاي  توانمندي كه است
. تكنار گردشگري مذهبي را داراسـ      در پزشكي گردشگري جذب هاي  و زيرساخت  فوق تخصصي رضوي  

 منظـر  از مـشهد  بر اساس مدل الماس پـورتر در  حاضر ارزيابي ساختار گردشگري پزشكي پژوهش هدف
 .باشـد  مـي  پيمايـشي -توصـيفي  نـوع  از و كـاربردي  هدف منظر از حاضر  تحقيق .است داخلي گردشگران

 و نفر به دست آمد      380 آماري شامل گردشگران داخلي است كه حجم نمونه طبق فرمول كوكران             ةجامع
 .صـورت تـصادفي انتخـاب و گـزينش شـدند      ها، زائرسراها و مراكز درماني در مشهد، به   با مراجعه به هتل   

 اسـت كـه    آن از حـاكي  تحقيـق  نتـايج . اسـت  شـده   اسـتفاده  نمونـه  تك t آزمون از ها  داده تحليل جهت
 در زمينـه  .گيري ساختار گردشگري پزشكي مشهد تأثيرگذار اسـت  متغيرهاي الماس مزيت پورتر در شكل 

پذيري بهترين عملكرد را داشته و درزمينه تأثيرگـذاري، متغيـر شـرايط        سنجش وضع موجود، متغير رقابت    
 عامـل  شرايط ابعاد داد، ها نشان   همچنين يافته . ترين فاكتورها و اولويت اول تلقي شده است         عامل از مهم  

 براي پيشرو بودن صنعت گردشگري متعددي مزاياي از مشهد شهر باعث شده تا كالن مطلوب، تقاضاي و
 .اسـت  توسـعه  نيازمنـد  رقـابتي  و راهبـردي  ابعاد در اما باشد؛ برخوردار اي  منطقه و ملي سطح در پزشكي
 .شود تقويت پشتيبان، و وابسته صنايع ازنظر بايد همچنين

  
  .شهر مشهد  ساختار گردشگري، گردشگري پزشكي، مدل الماس پورتر، كالن:هاي كليديواژه

                                                            
   ir.ac.yazd@msaraei :Email                                                                                                                    نويسنده مسئول .1
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  قدمهم
 اين رونق گردد، مي محسوب كشور هر اقتصاد براي پاك و سالم حال درعين و پردرآمد صنايع ازجمله گردشگري صنعت

 صـنعت  ديگـر  بيـان  به است جهان كشورهاي علمي و فرهنگي امنيتي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، ثبات بيانگر صنعت

 نمايـد  مـي  تأمين كشور يك ملي فضاي در را هدف چندين نزما هم فرد منحصربه امتيازات از برخورداري با گردشگري

). 94: 1389كاظمي و همكاران،( هستند موردنظر اهداف از بخشي كننده تأمين تنهائي به هركدام ديگر صنايع كه درحالي
 زيارت آموزش، همچون تجارت،  گوناگوني هاي  انگيزه به ها  انسان كه است آن مؤيد گذشته هاي  سده از سفر تاريخ بررسي

 بـا   آشنايي).Harahsheh,2002: 45(اند  پرداخته مي سفر به سياسي وظايف انجام نيز و ماجراجويي مذهبي، امور انجام و
 عنـوان   بـه  گردشـگري  صنعت از اي  آمدن شاخه  وجود به باعث يكديگر با دنيا مناطق پزشكي دانش انتقال و پزشكي طب

 كـه  اسـت  ديگـر  مكـان  بـه  فرد زندگي محيط از يافته سازمان سالمت سفري گردشگري .است شده سالمت گردشگري
 ).Smart & Watch,2006: 31( گيرد مي صورت فرد روحي و سالمت جسمي به مجدد دستيابي و بهبود حفظ، منظور به

ــگري ــالمت گردش ــامل س ــكي " ش ــگري پزش ــگري"، "گردش ــحت گردش ــگري" و "ص ــشگيرانه گردش ــت  "پي   اس
)Smart & Watch,2006: 36 .(شـامل  نفعـان،  ذي از وسـيعي  دامنـه  بـا  جهاني صنعت يك امروزه پزشكي دشگريگر 

 حـال   كه در)Lunt et al,2011: 3( باشد ها مي سايت وب ايجادكنندگان ها، بيمه سالمت، دهندگان مراقبت ارائه ها، واسطه
 هـاي   مراقبـت  دريافـت  هـت ج افراد شود  مي باعث كه دارد اي وجود   عمده داليل. است شده  تبديل مهمي تجارت به حاضر

 هـاي   هزينـه  يافتـه،   توسـعه  كشورهاي در طوالني انتظار هاي  شامل ليست  كه كنند انتخاب را المللي  بين سفرهاي پزشكي
 توسـعه  المللـي،   بـين  ونقـل   حمـل  هـاي   هزينه بودن صرفه  به  توسعه، مقرون   درحال كشورهاي در پزشكي هاي  درمان پايين

 و كننـد   مـي  عمل بيمارستان هاي  شبكه و المللي  بين بيماران واسطه بين  عنوان  به كه طيارتبا هاي  شركت ظهور و اينترنت
 اين ).Suthin et al,2007: 24(است  ايجادشده جديد هاي بهداشتي مراقبت خدمات با كه پيشرفته هاي فنّاوري درنهايت
 سـهولت  صـنعتي، افـزايش    شورهايكـ  در سالمت خدمات باالي هزينه نظير عواملي با پزشكي گردشگران تعداد افزايش
 بهبـود  فنّـاوري پزشـكي،    سـريع  هـاي   پيـشرفت  جهـاني،  اقتـصاد  در ارز تبـديل  مطلـوب  نـرخ  المللـي،   بين هاي  مسافرت

 كه جديد هاي  تأسيس شركت  همچنين و اينترنت شبكه به گردشگران دسترسي و كشورها بيشتر در مراقبت استانداردهاي
 و اسـتانداردها  ظهور با دارند، اكنون  واسطه نقش بيمارستاني شبكه و جهان سراسر ارانبيم بين اما ندارند درماني تخصص
 و پـايين  هـاي   باقيمـت  هـا   درمـان  ترين  باكيفيت دنبال به مردم آيند،  اجرا در مي   به دنيا مختلف نقاط در كه جهاني قوانين
 نسبت به هاي هزينه تخصصي، فوق و تخصصي درماني متعدد مراكز وجود). Harahsheh,2002:46-48(هستند  رقابتي

 ازجمله جوار هم كشورهاي برخي با گويش و فرهنگ تشابه و اعراب بازار به نزديكي طبيعي، منابع از برخورداري پايين،

 كـشور  جغرافيـايي،  و اسـتراتژيكي  هـاي  ويژگي ازنظر. باشد مي پزشكي توريست جذب زمينه در ايران كشور هاي مزيت

 بيماران براي ايران موقعيت زيارتي، و سياحتي ازنظر همچنين و باشد مي معتدل و گرم و سرد وايوه آب نوع سه داراي

 ايراني، طب و پزشكي كهن و درخشان سابقه بر اين، عالوه. باشد مي مناسب فارس خليج حوزه مسلمانان ويژه به خارجي

 درماني توريسم قطب به را ايران تواند مي نيدرما خدمات ارزاني و مختلف هاي رشته در سرشناس و ماهر پزشكان وجود

 اعضا پيوند پرتعداد و آميز موفقيت هاي جراحي زمينه در ايران چشمگير هاي پيشرفت واسطه به امروزه. نمايد تبديل منطقه

 .سـت ا قرارگرفتـه  دنيـا  پزشـكي  جوامع هاي زبان سر بر ديگر بار يك ايراني پزشكان نام قرنيه و كبد كليه، قلب، ازجمله
 خدمات بيمارستان، تخت همچون المللي بين استانداردهاي گرفتن نظر در با كشور هاي بيمارستان از بسياري نيز تاكنون

 بيمـاران  پـذيرش  براي و شناسايي المللي بين هاي بيمارستان عنوان به پرستار و پزشك پزشكي، تجهيزات دارو، درماني،

 بخش در را توانايي باالترين منطقه كشورهاي ميان در ايران ني گردشگري،طبق نظر سازمان جها. اند شده معرفي خارجي

 عرصـه،  ايـن  در فعـال  هاي دستگاه كردن هماهنگ جهت در مناسب ريزي برنامه نبود ولي داراست سالمت گردشگري
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 دسـتيابي  رد ايران موفقيت عدم هاي علت ترين مهم ازجمله ضعيف، و تبليغات صنعت اين ارزآوري اهميت به توجهي بي

 تنهـا  سالمت گردشگري از ما درآمد كه است شده زده تخمين .است سالمت گردشگري توسعه در شايسته جايگاهي به

 بخـش  و دولتـي  هـاي  دسـتگاه  هماهنگي و امكانات موجود از بهينه استفاده با كه است سال در دالر ميليون 90 تا 80

 سـال  در دالر ميليارد 7 به ساله پنج اي برنامه در و دالر ميليارد يك به نخست مرحله در را ميزان اين توان مي خصوصي

 از بـيش  ايران ساالنه شود، مي بيني پيش 1404 ايران انداز چشم سند اساس بر). 6: 1390جعفري و همكاران،(داد  افزايش
ـ   سـازمان مـديريت و برنامـه      (باشد   داشته خارجي گردشگر ميليون 20 و داخلي گردشگر ميليون 40  ).1389زي كـشور،  ري

گردشـگري پزشـكي و گردشـگري       (باره نبايد از صنعت گردشگري تفريحي ايران غافل شـد زيـرا ايـن دو صـنعت                    دراين
زمان با هـم رشـد كننـد امـا صـنعت گردشـگري پزشـكي در ايـران نيازمنـد                       الزم و ملزوم يكديگرند و بايد هم      ) تفريحي
لي خود در كشورهاي منطقه قرار گيرد؛ البته اين مراقبت ويژه هـم بـراي      اي است تا بتواند در جايگاه اص        هاي ويژه   مراقبت

هـاي گردشـگري پزشـكي بـه          هـا يـا دالل      نجات صنعت گردشگري ايران از ركود و هم براي جلوگيري از ورود واسـطه             
 صـنعت بـه   هـاي ايـن   هـا يـا دالل   ها بيشترين زيـان را واسـطه      غيراز اين مسائل و زيرساخت      به. مجموعه بايد انجام شود   

هاي غيراصولي خود براي جلب مـشتري هـر چـه             گردشگري پزشكي ايران وارد خواهند كرد، آن هم با تبليغات و فعاليت           
هـاي    گونه فعاليـت    بيشتر و سودجويي شخصي خود از گردشگران و همچنين نظام پزشكي ايران، كه بسياري معتقدند اين               

). 7: 1392 محمـدي سـليماني و همكـاران،      (ن صـنعت در ايـران بزنـد         ترين آسيب را به بدنه اي       كنترل نشده شايد مهلك   
 را تقاضا و عرضه بين ارتباط و پزشكي گردشگري صنعت در رقابتي مزيت از پتانسيل  توان  مي كه دهد  مي نشان مطالعات

 لعـات مطا در المـاس مزيـت پـورتر    هرچنـد ). Piazolo & Zanca,2011:143(نمود  ارزيابي پورتر الماس مزيت مدل با
اسـت   تأييدشـده  نيز خدماتي صنايع در آن مؤثر كاربرد اخير ساليان در است، بوده توليدي صنايع به معطوف بيشتر گذشته

)Porter, 1998: 90( .ماننـد  المـاس  مـدل  عوامـل  اساس بر توان مي را پزشكي گردشگري صنعت پورتر، مدل اساس بر 
  داد  قـرار  ارزيـابي  مـورد  دولـت  نقـش  و پـشتيبان  و مـرتبط  ايعصـن  وجـود  پـذيري،   رقابـت  تقاضـا،  شرايط عامل، شرايط

)Porter et al,2008: 8.(     كاربرد مدل الماس مزيت پورتر در پژوهش حاضر شناسايي متغيرهاي تحقيق بـر اسـاس پـنج
گـردد كـه در كـدام     دهد و مشخص مي عاملي است كه مزيت رقابتي گردشگري پزشكي را ارزيابي و موردبررسي قرار مي            

  .وامل توان رقابتي باال يا پاييني داردع
در خصوص گردشگري پزشكي تحقيقات ارزشمند داخلي و خارجي صورت گرفته است كه برخـي از ايـن مطالعـات و              

  :اختصار موردبررسي قرارگرفته است نتايج حاصل از آن به
 پژوهش خود  عرضه و تقاضا،توانايي گردشگري پزشكي در حفظ اي تحت عنوان  در مقاله)2007 (همكاران و 1ساتين

 ايـن  در. رسـاندند  انجـام  بـه  ظهـور  حال در كشورهاي به توجه با و پزشكي گردشگري در رقابتي هاي  چالش بر تمركز را
 مدل به توجه با حوزه اين در ها  آن پذيري  رقابت مورد در و شدند انتخاب سنگاپور و مالزي هند، تايلند، كشور چهار تحقيق
 قـرار  رقـابتي  تـوان  از بـااليي  سطح در مدل اين عوامل به توجه با سنگاپور كشور كه داد نشان نتايج. ندشد ارزيابي پورتر
 در كـه  پـورتر  مـدل  كه داد نشان نتايج همچنين .نمايد جذب سالمت حوزه در را بسياري گردشگران است توانسته و دارد

 گردشـگري  در خـوبي  كاربرد و است قرارگرفته استفادهمورد خدماتي صنايع در است، مرسوم آن از استفاده توليدي صنايع
تحـت عنـوان چـرا بيمـاران در گردشـگري پزشـكي شـركت        ) 2012( 2كه توسط رانلز و كاررا پژوهشي در. دارد سالمت

هـا نـشان داد كـه ضـرورت دسترسـي بـه               يافتـه . شد كنند، با هدف ارتقاي دانش موجود در گردشگري پزشكي انجام           مي
 .گـذارد   هاي پزشكي اثر مـي       و محيط نظارتي فعلي بر شكل پيچيده و فزاينده دسترسي و ارائه مراقبت             اطالعات بهداشتي 

                                                            
1. Suthin 
2. Runnels and Carrera 
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 پزشـكي  گردشـگري  ارتقـاء  راسـتاي  در ايـران  در هـا   بيمارستان كيفيت بررسي به اي  مقاله در) 2012 (همكاران آزادي و 
 در را خـارجي  گردشـگر  40 نظـر  و دولتي درماني مراكز با مواجهه در را پزشكي گردشگر 39 ادراك تحقيق اين. پرداختند
 روش از و بـوده  سـؤال  41 بر مشتمل پرسشنامه. است داده قرار موردمطالعه تهران در خصوصي بيمارستان 2 به مواجهه

T-Test در و ارتبـاط  ميـزان  روي انگليـسي،  زبان به تسلط عدم كه داد نشان نتايج. شده است استفاده ها داده آناليز جهت 
هـاي    سـايت   در پژوهشي بـه بررسـي وب      ) 2017 (1مقاومي و همكاران  . است داشته منفي تأثير گردشگران رضايت يجهنت

اطالعـات و  ( بيمارستان در پنج بعـد  51. پرداختند) هند، مالزي و تايلند(هاي خصوصي در سه كشور رقيب آسيا       بيمارستان
مـورد  ) هـاي خـارجي و مـوارد فنـي     ي آناليـن، فعاليـت  امكانات بيمارستان، پـذيرش و خـدمات پزشـكي، خـدمات تعـامل          

هاي بيمارستان هندي، مالزي و تايلند با اشاره به نيـاز             سايت  نتايج نشان داد كه تفاوت بين وب      . وتحليل قرار گرفت    تجزيه
  .شود ها مي مديران بيمارستان باعث بهبود حضور آنالين بيمارها و تعامل آن

ايـران   در پزشـكي  گردشـگري  هـاي   چالش و ها  فرصت خصوص در) 1391 (ارانو همك  جباري توسط كه تحقيقي در
 اساس بر و اي  رتبه صورت  به ها  چالش اي،  گزينه 5 ليكرت پرسشنامه و Topsis روش كمك به است شده  انجام )اصفهان(

غيـر   سـاختار  و اهـ   زيرساخت وجود در ضعف كه دهد  مي نشان نتايج. اند  شده  بندي  طبقه ها  فرصت همچنين و ها  آن اهميت
  .باشد حوزه اين در مؤثر تهديدات از تواند مي خارجي بيماران براي اي بيمه مؤثر

بندي راهكارهـاي توسـعه گردشـگري پزشـكي؛       شناسايي و رتبه  «اي تحت عنوان      در مقاله ) 1395(بديعي و همكاران    
دشـگري پزشـكي در اسـتان گلـستان         بنـدي راهكارهـاي توسـعه گر        به شناسايي و رتبـه    » مطالعه موردي استان گلستان   

تأثيرگذارترين معيارهاي اصلي در توسـعه گردشـگري پزشـكي اسـتان گلـستان بـه ترتيـب                  نتايج نشان داد كه     . پرداختند
 در ايـن پـژوهش، بـاال بـردن ميـزان      شده ارائهراهكارهاي  .هستندساختار، معيار پزشك و معيار كيفيت  اهميت، معيار زير

هـاي ويـژه گردشـگري     هـا و كلينيـك   ه گردشگري پزشكي استان گلستان، ايجاد بيمارسـتان     مشاركت خصوصي در توسع   
 . بوده استپزشكي و مشاركت و حمايت بخش دولتي از بخش خصوصي

بـر معرفـي     انـد،    در كشور پرداختـه    سالمتهاي گردشگري     پتانسيل در اكثر منابع علمي داخلي كه عمدتاً به شناسايي        
اصـفهان، اردبيـل     شود به مقاالت مربوط به شهر تهران، يـزد،          آن جمله مي   ه تأكيد شده كه از    در اين زمين   شهرهاي فعال 

دولتي و خصوصي در ايران، اغلـب        ها و مراكز درماني     از خدمات پزشكي بيمارستان    با توجه به استقبال بيماران    . اشاره كرد 
 هاي گردشگري   اند و ساير بخش     پرداخته) زشكيپ با همان مفهوم  (نيز به گردشگري پزشكي و درماني        منابع علمي مذكور  

  .منابع علمي است داراي محدوديت...) تندرستي، درمان طبيعي و(سالمت 
سـالمت در    شناخت وضع موجود حاكم بـر گردشـگري       . 1: اند  شده  طوركلي با دو رويكرد انجام      هاي مذكور، به    پژوهش

سـاير كـشورهاي فعـال در        المت، وضعيت ايران نسبت به    مرزي خدمات س    برون هاي بازاريابي، عرصه    كشور شامل عرصه  
نگرش گردشگران سـالمت از نحـوة        نظرسنجي و سنجش  . 2عوامل توسعه خدمات سالمت؛      بندي  سطح جهان و اولويت   

اگرچـه امـروزه    ).155: 1394ملكـي و تـوانگر،    (دهنـده خـدمات   هاي ارائه درماني در شهرها و بيمارستان دريافت خدمات
رامون مدل الماس پورتر در مقصدهاي گردشـگري جهـان و بـسيار انـدك در ايـران صـورت گرفتـه، امـا بـا                         مطالعاتي پي 

هاي علمي مشخص شد كه منابع علمي مستدلي در خصوص گردشگري پزشكي بر اسـاس مـدل         سايت  وجو در وب    جست
ظر گردشـگران خـارجي بـوده يـا         شهر مشهد وجود ندارد و مقاالت پيرامون اين موضوع بيشتر از من             الماس پورتر در كالن   

شـده، پـژوهش حاضـر از نـوآوري      با توجه به مباحث مطرح  . صرف شناسايي عوامل مؤثر بر گردشگري پزشكي بوده است        
 در اي گسترده امكانات آن يكي از شهرهاي بزرگ كشور كه در .آيد اول به شمار مي الزم برخوردار است و جزء منابع دست

 انجام براي كشور از خارج و داخل از زيادي افراد ساالنه كه  نحوي  به باشد،  مشهد مي  شهر است، استقراريافته پزشكي حوزه
                                                            

1. Moghavvemi  
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 وجـود  مشهد شهر بخصوص و اسالمي ايرانِ خصوص در توجه  قابل  نكته .نمايند  مراجعه مي  شهر اين به خود پزشكي امور
 و مـسلمانان  از بسياري براي و بخشد  مي يمعنو رنگ درمان مقوله به كه باشد  مي) ع(الرضا    موسي ابن علي حضرت حرم

بر  رو هدف اصلي تحقيق حاضر، ارزيابي ساختار گردشگري پزشكي          ازاين. كند  مي ايجاد مضاعفي جاذبه شيعيان بخصوص
هـاي پـژوهش بـه        در اين راستا پرسـش    . شهر مشهد از ديدگاه گردشگران داخلي است        اساس مدل الماس پورتر در كالن     

  :شرح زير است
 چگونه پورتر تيبر اساس مدل مز گردشگران داخلي ديدگاه از پزشكي گردشگري در مشهد شهر كنوني  وضعيت)الف
  شود؟ مي ارزيابي
  تأثير دارد؟ گردشگران داخلي، ديدگاه از مشهد در پزشكي گردشگري رقابتي مزيت ارتقا در پورتر تيابعاد مدل مز) ب

  
  مباني نظري 

 فلـورانس . افـت ي عي صـنا  گـر ي د انيـ  در م  ي خاص گاهي صنعت، جا  كيعنوان     به يگردشگر 1970 دهه   لي از اوا  ،يطوركل  به
  درمـان، از   ي را بـرا   مـاران ياو ب .  را رواج داد   ي پزشـك  ي، گردشـگر  19 بود كه در اواخـر قـرن         ي افراد ني از نخست  نگليتينا

  دهـه هـشتاد    ليدر اوا . كرد   مي ييتر بودند، راهنما     كه ارزان  هيمعدني ترك   هاي آب    به چشمه  س،يمعدني سوئ    آب هاي  چشمه
 هـاي    موضوع توجه كرد و پـس از ادغـام سـازمان           ني وزارت بهداشت و درمان به ا      راني بار در ا   ني نخست ي برا ،يديخورش

 بـا علـوم     ييآشـنا .  شـد  جـاد ي ا رانيصورت مستقل در ا      به ي درمان ي گردشگر ،يگردي و جهانگرد     و ايران  ي فرهنگ راثيم
 ي گردشـگر  عنـوان   بـه ي  اي از صـنعت گردشـگر       آمدن شـاخه   وجود  سبب به  ا،ي مناطق دن  ي و انتقال دانش پزشك    يپزشك

 و طبق اعـالم     داردي   خاص تي سالمت اهم  ي گردشگر ،يهاي مختلف صنعت گردشگر      بخش انيدر م . سالمت شده است  
 درآمـد  كـه   آن اسـت انگريـ هـا ب  گـزارش .  حـوزه اسـت  نيـ  مربوط به اايگذاري در دن    عرصه سرمايه  ني سوم ،يبانك جهان 
 در سال و  دالر بودهارديلي م40 از شي با،ي در دن2004 در سال    يهاي مربوط به صنعت گردشگر       و فعاليت  ي مال يگردشگر

 تـشكيل    را گردشـگران سـالمت     ي درصد گردشگران خـارج    7 تا   4 نيكه ب    است؛ درحالي  دهي دالر رس  ونيلي ب 75 به   2012
فر به خارج از كشور براي دريافت خدمات بهداشـتي، پديـده جديـدي              س). 89: 1396هرندي و ميرزائيان خمسه،   (دهند    مي

هاي اجتماعي، مصرف خدمات بهداشـتي در خـارج از كـشور، بخـشي از      براي گروه .توسعه نيست كشورهاي درحال براي
شورهاي تري را در ك ها را پيدا كرد و يا كيفيت پايين توان آن الگوي عمومي مصرف كاالها و خدمات خارجي است كه نمي

توسعه نيز هستند كه خود را  يافته نيستند بلكه كشورهاي درحال تنها لزوماً كشورهاي توسعه كشورهاي مقصد نه .خود دارند
عالوه بر اين، ممكن است يك پديده نـسبتاً جديـد وجـود داشـته باشـد، يعنـي        .اند در استفاده از اين بازار جديد قرار داده

هـاي پزشـكي دسـت يابنـد          كنند تـا بـه مراقبـت        توسعه سفر مي    افته به كشورهاي درحال   ي  افرادي كه از كشورهاي توسعه    
(Jabbari et al,2012: 1). كـه   كردند؛ درحالي  استفاده ميي افراد فقط در محل سكونتشان از خدمات درمانم،ي قداميدر ا

 را  ي درصد 10 درآمد و رشد ساالنه       دالر ارديلي م 61 ساالنه   ي پزشك ي كرد و گردشگر   ريي تغ چيز  همه كم ي و ستيدر قرن ب  
 هـاي  شـركت  هـا،   هتلقي از طر،ي صنعت گردشگري از اجزا  يكيمنزله     به ي پزشك ينقش گردشگر  به خود اختصاص داد   

بـا گـسترش     اسـت     در ارتبـاط   يهاي مرتبط با صنعت گردشـگر        و تمام زيرساخت   يحي تفر يهاي رفاه    فعاليت ،ييمايهواپ
 در  ي پزشـك  ي گردشـگر  سـازمان  هاي مربوطه، مانند آنچه بـه نـام          با شركت  شتريب صنعت هرچه    ني ا ي پزشك يگردشگر

 ي هماهنگ س،يدالتأسي جد يمسافرت هاي   و آژانس  مهيهاي ب    شركت ،ها   مؤسسات مثل بيمارستان   گري شد و د   سي تأس كايامر
كـه    طـوري    بـه   منجر شده اسـت؛    دي جد ي تخصص يبازارها شيداي به پ  ي بخش از صنعت گردشگر    نيتوسعه ا  كند   مي دايپ

 ييبـا ي عمـل ز   ايـ  عمـل قلـب      ،ي دندانپزشـك  خـدمات   نـوع خـاص از معالجـات ماننـد         كي در   كي مختلف هر  يكشورها
عنابـستاني و   ( از آن اسـت ي بخـش زيـ  نحي اسـت كـه تفـر   ي خدمت درمانكي يپزشكي نتيجه گردشگر اند  شده  تخصصي
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 ها  ها، آژانس    از دولت  ارييبس. اي براي مطالعه است     پيچيده طهي ح يوجود، گردشگري پزشك    بااين). 278: 1394عنابستاني،
ـ    مـي  كـه  گيرنـد   عنوان ابزار توسعه اقتصادي در نظر مـي          را به  ي سالمت، گردشگري پزشك   يدهندگان خصوص    ارائه و  دتوان

 ندي از فرا  ي بخش عنوان  به  را ي گردشگري پزشك  ن،يريسا.  فراهم كند  ي را براي مشكالت نظام سالمت جهان      يدرمان رقابت 
 شـكاف   برال،ي نئول ياسي س ندگاني نما از فشار حاصل   دانند كه تحت     مي ي و اقتصادي كردن خدمات سالمت عموم      يابيبازار

هـاي    بنـدي    رده سبـر اسـا   ). 146: 1392عرب شاهي كريزي و آريـان فـر،        (دهد ي م شي جوامع و داخل جوامع را افزا      نيب
 صـنعت  نيـ  در ا  رانيـ  ا عدر واق .  ندارد يگاهي جا پزشكي شگركننده گرد    برتر جذب  ي كشورها اني در م  رانيصورت گرفته، ا  

 حـوزه از    نيـ  توسـعه ا   ، پزشـكي  يگردشـگر   توجـه بـه    رغميعل كند   مي ي را ط  نينخست هاي   خود را بازنيافته و گام     گاهيجا
 حـوزه   نيـ  در ا  قي فعال و مـوف    يهاي خصوص   وكار نيز حوزه     كسب حسط  نشده و در   ع امر واق  اني موردتوجه متول  يگردشگر

ويـژه در     هاي پزشكي متبحـر بـه        از تيم  ي با برخوردار  راني كشور ا  گرياز طرف د  .  نكرده است  دايپم   تداو ايل نگرفته و    شك
 ياصـل  هـاي   از قطـب يكـ ي، 1400 قباشـد و در افـ     پزشكي مي  يهاي گردشگر    ازجمله پتانسيل  پزشكي هاي   رشته يبرخ

 يمـد ارز ا بلكـه در ،شـود  مـي ي ريز خـروج ارز جلـوگ  تنهـا ا     خواهـد شـد و از رهگـذران نـه          قه سالمت در منط   يگردشگر
كننـده تـوان       عامـل تعيـين    پـنج ،  مدل پورتر ). 26-27: 1396ايمان زاده و همكاران،    ( خواهد شد  راني ا بي نص يتوجه  قابل

 و تيبان، صـنايع مـرتبط و پشـ   پذيري  رقابت، شـرايط تقاضـا،    عاملشرايط  : اند از   كند كه عبارت    ها را ارائه مي     رقـابتي بنگاه 
   كنـد  كـه كـدام صـنعت و بنگـاه داراي مزيـت رقـابتي اسـت، اسـتفاده مـي          از ايـن الگـو بـراي تعيـين ايـن     پورتر  .دولت

)Suthin et al. 2007: 25.(  
بر اساس نظريه اقتصاد كالسـيك، تـوان رقـابتي يـك منطقـه بـه عوامل اصلي توليد چون زمين،               : شرايط عامل  -1

به اين معنا كه هر كشور كه عوامل توليد بيشتري داشته باشد، توانايي توليد و               . يـره بسـتگي دارد  سرمايه، نيروي كـار و غ    
عالوه بر اين عوامـل توليـد تخصـصي نيــز نقــش             . در نتيجه داراي مزيـت نسـبي در مقايسـه بـا ديگـر كشورها است          

هـاي    ديـده، زيرسـاخت     منــابع انـساني آمـوزش     : زانـد ا     برخي از اين عوامـل عبـارت       .كنند  در توان رقابتي ايفا مي     مهمـي
  ).Porter et al,2008: 8( هاي حمايتي دولت اختصاصي و پايه، درجه امنيت شهروندان و سياست

كننده از خواسـته و نيازهـايش در مــورد كاالهـا و خـدمات كـه همـواره عامـل                     يعني بيان مصرف  : شرايط تقاضا  -2
اي   گونـه   شدن هم نتوانسته اسـت از اهميـت تقاضـاي محلـي بكاهد، بـه            رايط جهاني ش. پراهميتي در اقتصاد بـوده اسـت    

هـا بــه چـشـم        داري ميـان وجود تقاضاي مؤثر محلـي و عملكــرد رقــابتي بنگـاه              كه ازنظر آماري ارتباط مثبت و معني      
اسخ گويد، عـالوه بـر ايجـاد مزيـت          هر چه قدر كشور ميزبان بتواند باكيفيت بهتـر تقاضـاي بازديدكنندگان را پ           . خورد  مي

  ).Porter et al,2008: 9( دهد نسـبي، احتمـال تداوم تقاضا را نيز افزايش مي
ها جهـت باقي ماندن در عرصـه رقابـت           شود، بنگاه   ها باعث مي     وجود رقابت محلي ميان بنگاه     :پذيري بنگاه    رقابت -3

هـا در     رو، رقابــت بنگـاه      وسعه بـين بنگـاهي فـراهم آيـد، ازاين     به نوآوري دست يازيده، نوعي پيوستگي در روند رشد و ت          
رقابـت در صـنعت گردشـگري پزشـكي در دو سـطح محلـي و                . رود  بلندمدت عامل اصلي بهبود و توسعه بـه شـمار مـي         

. پردازنـد   هاي محلي در مورد كيفيت خــدمات و ســهم كلـي در بـازار بـه رقابـت مـي                      بنگاه. پذيرد  المللي صورت مي    بين
هاي تجربي رابطه مثبتـي ميان ميزان افزايش رقابت در يـك بخـش و تمايـل بــه بهبــود كيفيــت كاالهــا و                  پژوهش

الملـل معمــوالً رقابــت در ميــان           در ســطح بـين    . دهـد   خـدمات موجـود و ارائه كاالهـا و خـدمات جديـد نشـان مـي          
ـاگون، خـدمات و كاالهاي متنوع سعي در جذب تعداد بيـشتر  هاي گون كشـورهاي متفاوتي وجود دارد كه هركدام با جاذبه   

تـوان نـسبت بـه        تر مي   با نوآوري، بهبـود مـداوم و ارائه محصـوالت و خـدمات باكيفيت         . گردشگر به كشور خـود را دارند     
يــد  از مسائل مهـم ديگـري كــه در ايــن بخــش با           . حفظ و گسترش سهم كشور از بازارهاي جهاني اطمينان پيدا كرد          

مـدنظـر قـرار گيـرد، نحـوه بازاريـابي، سـاختار سـازماني آن، مشاركت بخـش دولتــي و بخــش خـصوصـي و ايجــاد                    
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  .)Porter,1998: 86( هاي راهبردي است اتحاديه
ترين عوامـل تسـهيل همكـاري نزديك، ارتباطات بهتر          صنايع مرتبط و پشتيبان از مهم      :صنايع وابسته و پشتيبان    -4

تواننـد    اين صنايع در واقع با ارائه عوامـل توليـد و خـدماتي باكيفيت بـاال و قيمتـي كمتـر مـي                . م هستند وادگيري مدا و ي 
  .هاي صـنعتي باشند گيري و تداوم فعاليت بسترساز تسريع شكل

 را كــاهش و  توانند توان رقابتي يك مقصد گردشگري پزشكي دهند مي ها بـا اقـدامي كـه انجـام مي       دولت :دولت-5
هـاي    هاي درآمدي، قوانين رقابت، سياست      هاي پژوهشـي، سياست    توان آموزش، سياست    براي نمونه مي  . يـا افزايش دهند  

هـاي    فعاليـت . عنوان مجـري امنيــت نيـز چـشم پوشـيد            كه نبايد از نقش دولت به       ضمن آن . بازار كار و غيـره را برشمرد     
عنـوان عنـصري مهـم در توسـعه صـنعت گردشـگري               ها، دولت را به     زيرساختگذاري در بخش      برشمرده در كنار سرمايه   
  :دهد  مدل مفهومي پژوهش حاضر را نشان مي1شكل ). Porter,1998: 83-84( پزشكي تبديل كرده است

  
  )(Porter et al. 2008: 8: مدل مفهومي پژوهش منبع. 1شكل شماره 

  
  روش پژوهش

پـس از تحليـل و بررسـي مبـاني نظـري و            . پيمايشي اسـت  - با روش توصيفي   تحقيق حاضر ازنظر هدف كاربردي بوده و      
هاي مربوط به مـدل مزيـت پـورتر در چـارچوب         اي و استخراج گويه     پيشينه تحقيق بر اساس مطالعات اسنادي و كتابخانه       

 سـتفاده ا بـا  پرسـشنامه  صوري روايي بر عالوه. شده است   گردشگري پزشكي در مشهد، پرسشنامه محقق ساخته، طراحي       
ابعـاد   تحقيق اين در. است شده  استفاده عاملي تحليل تكنيك از محتوايي روايي بررسي براي خبرگان، و كارشناسان ازنظر

 از اسـتفاده  با(كل   پايايي مقدار و اند  نموده كسب را 8/0 از باالتر مقداري KMO شاخص از استفاده با گردشگري پزشكي 
گردشـگران داخلـي در      حاضر تحقيق آماري جامعه .است قبول  قابل و مناسب زانيمي كه  است 8/0) كرونباخ آلفاي ضريب

 اطالعـات  اسـاس  بـر . انـد    به مشهد سفر نمـوده     1393منظور دريافت خدمات درماني و پزشكي در سال           مشهد بوده كه به   
سايت رسمي آمار   (د  ده  نشان مي   در مشهد  2014 سال در را  نفر 29000 حدود در سايت رسمي آمار كشور رقمي      شده  ارائه

 ها  داده بودن نرمال آزمون ابتدا.  نفر حجم نمونه برآورد شده است      380گيري كوكران،     كه با استفاده از نمونه    ) 1393كشور،
 با توجه بـه نرمـال بـودن         SPSS افزار  نرم از استفاده با راستا اين شده، در   انجام اسميرنوف كالموگروف آزمون از استفاده با
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 تك نمونه جهت ارزيابي ساختار موجود و همچنين ميـزان تـأثير ابعـاد گردشـگري پزشـكي در مـشهد                     tزمون  ها از آ    داده
تر وضعيت گردشگري پزشكي بر اسـاس         منظور گردآوري اطالعات و بررسي هر چه دقيق         شده است و همچنين به      استفاده

در جدول  . شنامه بر مبناي آن طراحي گرديد     ويك متغير در پنج بعد مدل مذكور انتخاب شد و سؤاالت پرس             مدل پورتر سي  
  .شده است يك متغيرهاي پژوهش نشان داده

  
  مشهد در پزشكي گردشگري موجود وضعيت ارزيابي براي پورتر مدل در شده شناسايي متغيرهاي .1 جدول شماره

  متغيرها  ابعاد مدل پورتر
  دسترسي به پزشكان متخصص و فوق تخصص

  المللي در مراكز درماني پزشكي بر اساس استانداردهاي بينكيفيت خدمات 
  المللي كيفيت تجهيزات پزشكي بر اساس استانداردهاي بين

  شرايط آب و هوايي در فصول مختلف جهت جذب گردشگر
  هاي طبيعي جهت معالجه وجود مكان

  بهاي خدمات گردشگري پزشكي
  ا در مراكز بهداشتي و تفريحيميزان دسترسي به مراكز مالي و خودپردازه

  هاي متعلق به مراكز درماني سايت امكان مشاوره با پزشك و يا جراح از طريق وب
  هاي متعلق به مراكز درماني سايت هاي پس از درمان از طريق وب امكان پيگيري

  شرايط عامل

  همكاري بين بخش ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات وجود
  هاي موجود ها و اطالعات از روند درمان و روش وجود گزارش

  اند ميزان مشترياني كه هميشه به دنبال خدمات رقابتي، جديد و باكيفيت
  ميزان تنوع در خدمات بر پايه خواسته مشتريان

  ميزان بازاريابي مناسب در سطوح مختلف
  معرفي ميراث فرهنگي و تاريخي ميزان

  شرايط تقاضا

  ا، و بازاريابي جهت جذب گردشگران پزشكيها، بروشوره سايت وجود وب
  ميزان كاهش انحصارها در جهت تقويت رقابت و حمايت بخش خصوصي

  ميزان رقابت ميان خدمات دهندگان سالمت
  هاي رقابتي درماني پزشكي و سالمت در مقايسه با شهرهاي ديگر هزينه

   مقايسه با شهرهاي ديگررقابتي درماني پزشكي و سالمت دركيفيت خدمات 
  پذيري رقابت

  كيفيت تجهيزات رقابتي درماني پزشكي و سالمت در مقايسه با شهرهاي ديگر
  خدمات جانبي براي بيماران و همراهانميزان 

  هاي خدماتي و مراكز درماني مشاركت بين آژانس
  ها و مراكز خدمات پزشكي و سالمت همكاري بين بانك

  ...)تنظيم زمان بري سفر، پرداخت اوليه و (ت هماهنگي جهت درمانكيفي
  صنايع پشتيان و وابسته

  هاي گردشگري و تفريحي وجود جاذبه
  هاي متغير در خصوص گردشگري پزشكي و شفافيت در اين خصوص وضع تعرفه

  هاي مناسب رساني هاي مناسب وزارت بهداشت در جهت اطالع سياست
  مان گردشگري و ميراث فرهنگيهمكاري بين وزارت بهداشت و ساز

  هاي پرداخت براي گردشگران و تسهيل فرآيندها تعريف انواع روش

  دولت
  
  

  ميزان همكاري بين مراكز بيمه و مراكز درماني
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  مطالعه محدوده مورد
ايـن  . دارد جايگـاه خاصـي   ) ع( مقاصد سفرهاي زيارتي، شهر مقدس مشهد به علت وجود بارگاه ملكوتي امـام رضـا                 ميان

زائـران و گردشـگران    شـده، تعـداد   هاي انجام به بررسي بنا. شهر هرساله پذيراي ميليوني زائران آن حرم مطهر است النك
 معادل حدود نوزده ميليـون بـرآورد گرديـده كـه در طـول سـال در رونـدي از        1388شهر مشهد در سال       ورودي به كالن  

شـهر مـشهد در طـي         سفرهاي زيارتي به كالن    .كنند   مي  سفر شهر  به اين كالن  ) پيك و غير پيك   (فرازوفرودهاي متفاوت   
بستري از تحوالت اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيكي شكل گرفته  ساليان اخير ازنظر ماهيتي تغييراتي را شاهد بوده كه در    

نجـام  بعـدي ا    صورت تك   مشهد در قالب زيارت و گردشگري مذهبي ديگر به         شهر  در واقع سفرهاي زيارتي به كالن     . است
بر (اي    شهر از حالت تك انگيزه       اين نكته است كه سفرهاي زيارتي به اين كالن         دهنده   نشان شده  مطالعات انجام . گيرد  نمي

شـهر مـشهد، هرچنـد        ديگـر، سـفر بـه كـالن         عبـارت   بـه . تغييريافته است ) با اولويت زيارت  (اي    چند انگيزه  به) پايه زيارت 
تمامي زمان اقامت زائر يا گردشگر در مشهد به امر زيـارت اختـصاص نداشـته،           لي اصلي زيارت است، و    انگيزه دربرگيرنده

سقايي  (پردازند  هاي ديگر مي    مانده را در رابطه با گذران اوقات فراغت به انگيزه           هاي باقي   زمان بلكه ساعاتي را به زيارت و     
، )ع ( رضـا  حضرت  حرم مطهر  دانست هد مش ي گردشگر ني را ركن آغاز   ارتيتوان ز   ميطوركلي    به). 84: 1391و همكاران، 
 از وجود   دي موارد، با  نيدر كنار ا   اند   و خارجي  يترين عامل جذب گردشگران داخل       شهر، مهم  ني بقاع متبركه ا   ريهمراه با سا  
 ي فوق تخصص  يخواب  تخت 320 مارستانيب  شهر مشهد نام برد مانند     ي و تخصص  شرفتهي پ يها   و بيمارستان  يمراكز درمان 

ي هاي تخصـص     اورژانس، كلينيك  ،يآندوسكوپ ،اي   هسته ي، پزشك يآ.آر.، ام ي مركز ونيزاسيليهاي استر   خش كه ب  ،يرضو
ويـژه     را از داخل و خـارج از كـشور، بـه           ياريبسي  ها گردشگران درمان     قابليت نيا. دارد...  و   نگيتوريهولتر مون ،  )آپ چك(

 از  ياري از بـس   ي زائران و گردشـگران    ساله  همه ل،ي دل نيبه هم . كنند  فارس، به سمت خود جذب مي        حاشيه خليج  يكشورها
 بارگاه منور   ارتيتر از آن و ز       و مهم  يگردشگر هاي   از جاذبه  دي بازد ي برا ،ي اسالم يخصوص كشورها    جهان، به  يكشورها

هـا و     و وجـود زيرسـاخت    ) ع ( رضـا  حـضرت ي   وجـود بارگـاه ملكـوت      ن،يبنـابرا . كننـد   به مشهد سفر مـي    ) ع (حضرت رضا 
  شـهر شـوند  نيـ  در اي پزشـك يگردشـگر  هـاي  تواننـد باعـث گـسترش فعاليـت     اعتماد در مشهد مي      قابل يها  تانبيمارس

  ).280: 1394عنابستاني و عنابستاني، (
  

 
 موقعيت محدوده موردمطالعه. 1شكل شماره
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  ها بحث و يافته
 درصد زن   17 درصد مرد و     83جنسيت  به لحاظ   . باشد  شده نتايج آمار توصيفي به شرح زير مي         تعيين نمونه حجم بر اساس 

تحـصيلي بيـشترين توزيـع       مـدرك   ازنظـر  .انـد   داشـته  سال 55 از باالتر سني پاسخگويان، از درصد 56 همچنين. اند  بوده
 به سفر تعداد بيشترين گردشگران بين در. ديپلم بوده است درصد مدرك 20 داراي مدرك كارشناسي و درصد 30فراواني، 
 سـفر  مـشهد  بـه  سـال  در بـار  4 از بيشتر پاسخگويان از درصد 6 تنها و) است بوده درصد 65 (بار  يك 93 سال در مشهد
هاي گردشگران بيشترين درصد فراواني مربوط بـه طرقبـه و    هاي استان در بين پاسخ در راستاي بازديد از ديدني  . اند  نموده

 زيـارت  از تركيبي مشهد، به سفر هدف از فراواني درصد بيشترين.  درصد بوده است   23ازآن نيشابور      درصد پس  48شانديز  
 سـفر  مـشهد  بـه  درمـان پزشـكي    هـدف  بـا  صرفاً گردشگران از درصد 11 ازآن  پس و بوده درصد 53 فراواني با درمان و

  .اند نموده
  

  ارزيابي وضعيت گردشگري پزشكي مشهد بر اساس مدل الماس پورتر
 ارتقـا  جهـت  اصـلي  هـاي   زيرسـاخت  گردشـگري پزشـكي، هنـوز      مينـه ز در رسد باوجود پتانسيل شهر مـشهد       به نظر مي  
  باشند نمي مطلوبي وضعيت بر اساس مدل مزيت پورتر در مشهد در پزشكي گردشگري

 مبتنـي بـر آن      در اين آزمون فـرض صـفر        . شده است    تك نمونه استفاده   tبراي بررسي متغيرهاي تحقيق از آزمون       
بنـابراين بيـان    . نيز ادعاي آزمون است    سي در وضعيت مطلوبي قرار دارد و فرض بديل          است كه متغيرهاي موردبرر   

  :صورت زير است هاي پژوهش به آماري فرضيه

  
  .شده است  ارائه2 تك نمونه بر اساس ميانگين ديدگاه گردشگران پزشكي در جدول tخالصه نتايج آزمون 

  
  ونه براي سنجش وضعيت موجود متغيرهاي تحقيق تك نمtنتايج آزمون . 2جدول شماره 

 %95فاصله اطمينان 
 معناداري tمقدار  ميانگين  ي پژوهشرهايمتغ

 حد باال  حد پائين
 نتيجه

 مطلوب 265/0 008/0 000/0 139/2 145/3 شرايط عامل

 مطلوب 303/0 002/0 000/0 995/4 234/3  شرايط تقاضا

 مطلوب 149/0 136/0 000/0 092/3 890/3 پذيري رقابت

صنايع پشتيبان و 
 وابسته

 مطلوب 228/0 065/0 000/0 125/6 364/3

 مطلوب 496/0 282/0 000/0 316/7 761/3 دولت

  
تر از حد وسط  آمده است كه بزرگ  دست   به 145/3دهندگان در بعد شرايط عامل        ، ميانگين ديدگاه پاسخ   2با توجه به جدول     
 اسـت بنـابراين ميـانگين       05/0تر از سطح خطـاي        آمده كه كوچك    دست   به 000/0اري نيز   مقدار معناد . طيف ليكرت است  

همچنـين  . تر اسـت     بزرگ 96/1آمده است كه از مقدار بحراني         دست   به 139/2نيز   tمقدار آماره   . شده معنادار است    مشاهده
بـه  . شـود    خالف ادعاي آزمون تائيـد مـي       و) مثبت(تر از صفر بوده       هر دو كران باال و پائين فاصله اطمينان مقداري بزرگ         

عنوان   شرايط عامل جهت جذب گردشگران خارجي به شهر مشهد به         : توان گفت   هاي آماري مي    استناد هريك از اين يافته    
 234/3دهنـدگان در بعـد شـرايط تقاضـا            ميـانگين ديـدگاه پاسـخ     . مقصد گردشگري از وضعيت مطلوبي برخـوردار اسـت        

تـر از     آمـده كـه كوچـك       دست   به 000/0مقدار معناداري نيز    . تر از حد وسط طيف ليكرت است        گآمده است كه بزر     دست  به
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آمـده اسـت كـه از         دسـت    به 995/4نيز   tمقدار آماره   . شده معنادار است     است بنابراين ميانگين مشاهده    05/0سطح خطاي   
) مثبت(تر از صفر بوده  مينان مقداري بزرگ همچنين هر دو كران باال و پائين فاصله اط        . تر است    بزرگ 96/1مقدار بحراني   

شرايط تقاضـا جهـت جـذب       : توان گفت   هاي آماري مي    به استناد هريك از اين يافته     . شود  و خالف ادعاي آزمون تائيد مي     
ميـانگين ديـدگاه    . عنـوان مقـصد گردشـگري از وضـعيت مطلـوبي برخـوردار اسـت                گردشگران خارجي به شهر مشهد به     

مقدار معنـاداري   . تر از حد وسط طيف ليكرت است        آمده است كه بزرگ     دست   به 890/3پذيري    د رقابت دهندگان در بع    پاسخ
 tمقدار آماره   . شده معنادار است     است بنابراين ميانگين مشاهده    05/0تر از سطح خطاي       آمده كه كوچك    دست   به 000/0نيز  
همچنين هر دو كران باال و پائين فاصـله اطمينـان   . تتر اس  بزرگ96/1آمده است كه از مقدار بحراني  دست  به 095/3نيز  

هـاي آمـاري      به اسـتناد هريـك از ايـن يافتـه         . شود  و خالف ادعاي آزمون تائيد مي     ) مثبت(تر از صفر بوده       مقداري بزرگ 
عنوان مقصد گردشگري از وضعيت مطلـوبي   پذيري جهت جذب گردشگران خارجي به شهر مشهد به     رقابت: توان گفت   مي

تر از حد     آمده است كه بزرگ     دست   به 364/3دهندگان در بعد صنايع پشتيان و وابسته          ميانگين ديدگاه پاسخ  . دار است برخور
 اسـت بنـابراين   05/0تـر از سـطح خطـاي     آمده كـه كوچـك   دست  به000/0مقدار معناداري نيز . وسط طيف ليكرت است  

. تـر اسـت      بـزرگ  96/1آمده است كه از مقدار بحراني         دست   به 125/6 نيز   tمقدار آماره   . شده معنادار است    ميانگين مشاهده 
و خـالف ادعـاي آزمـون تائيـد         ) مثبـت (تر از صفر بـوده        همچنين هر دو كران باال و پائين فاصله اطمينان مقداري بزرگ          

 خـارجي   صنايع پشتيان و وابسته جهت جذب گردشگران      : توان گفت   هاي آماري مي    به استناد هريك از اين يافته     . شود  مي
دهندگان در بعد دولـت       ميانگين ديدگاه پاسخ  . عنوان مقصد گردشگري از وضعيت مطلوبي برخوردار است         به شهر مشهد به   

آمـده كـه      دسـت    بـه  000/0مقـدار معنـاداري نيـز       . تر از حد وسط طيف ليكرت اسـت         آمده است كه بزرگ     دست   به 761/3
آمـده    دسـت    بـه  316/7 نيز   tمقدار آماره   . شده معنادار است    شاهده است بنابراين ميانگين م    05/0تر از سطح خطاي       كوچك

تر از صـفر      همچنين هر دو كران باال و پائين فاصله اطمينان مقداري بزرگ          . تر است    بزرگ 96/1است كه از مقدار بحراني      
دولـت جهـت   : ن گفـت تـوا  هاي آماري مي    به استناد هريك از اين يافته     . شود  و خالف ادعاي آزمون تائيد مي     ) مثبت(بوده  

رسـد   بـه نظـر مـي   . عنوان مقصد گردشگري از وضعيت مطلوبي برخوردار است       جذب گردشگران خارجي به شهر مشهد به      
   .گردشگران داخلي تأثير دارد ديدگاه از مشهد در پزشكي گردشگري رقابتي مزيت ارتقا در پورتر مزيت مدل ابعاد
خالصـه  شـده اسـت    اي استفاده  تك نمونهtاز آزمون   گردشگري پزشكي مشهدپورتر بر منظور ارزيابي تأثير ابعاد مدل به
 جدول در ي گردشگران داخلدگاهي دنيانگي تك نمونه جهت سنجش تأثيرگذاري ابعاد مدل پورتر بر اساس مt آزمون جينتا
  .شده است  ارائه3

  
   تك نمونه براي تأثير متغيرهاي تحقيقtنتايج آزمون . 3شماره جدول 

 حد باال حد پائين مقدار معناداري tمقدار  ميانگين پژوهش يهاريمتغ %95فاصله اطمينان 
  نتيجه

  تأثير دارد 251/0 165/0 000/0 454/9 456/3 شرايط عامل
  تأثير دارد 066/0 043/0 000/0 420/7 124/3 شرايط تقاضا

  تأثير دارد 071/0 338/0 000/0 852/8 412/3 پذيري رقابت
  تأثير دارد 363/0 412/0 000/0 691/10 289/3 پشتيان و وابستهصنايع 

  تأثير دارد 302/0 207/0 000/0 498/10 324/3 دولت
  

تر از حد وسط  آمده است كه بزرگ   دست   به 456/3  عامل طيدهندگان در بعد شرا      پاسخ دگاهي د نيانگيم،  3با توجه به جدول     
 نيانگيـ  م ني اسـت بنـابرا    05/0 يتر از سطح خطـا      آمده كه كوچك    دست  به 000/0 نيز   يمقدار معنادار .  است كرتي ل فيط

 نيهمچنـ . تر اسـت     بزرگ 96/1 يانآمده است كه از مقدار بحر       دست  به 454/9 زي ن tمقدار آماره   . شده معنادار است    مشاهده
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بـه اسـتناد    . شـود    مـي  ديائ آزمون ت  يو ادعا ) مثبت(تر از صفر بوده        بزرگ ي مقدار ناني فاصله اطم  نيهر دو كران باال و پائ     
 بـه شـهر مـشهد    ي عامل بر جذب گردشگران خارجطيشرا: توان گفت مي% 95 ناني با اطمي آماريها افتهي ني از ا كيهر
آمـده    دسـت   بـه  124/3  تقاضـا  طيدهندگان در بعد شرا      پاسخ دگاهي د نيانگيم . سالمت تأثير دارد   يرعنوان مقصد گردشگ    به

تـر از سـطح    آمده كـه كوچـك   دست  به000/0 نيز يمقدار معنادار . استكرتي لفيوسط طتر از حد   بزرگ اندكياست كه 
آمـده اسـت كـه از مقـدار           دست  به 420/7 زي ن tمقدار آماره   . شده معنادار است     مشاهده نيانگي م ني است بنابرا  05/0 يخطا
و ) مثبـت (تر از صـفر بـوده          بزرگ ي مقدار ناني فاصله اطم  ني هر دو كران باال و پائ      نيهمچن. تر است    بزرگ 96/1 يانبحر
 بـر   تقاضـا  طيشـرا : تـوان گفـت     مي% 95 ناني با اطم  ي آمار يها  افتهي ني از ا  كيبه استناد هر  . شود   مي دي آزمون تائ  يادعا

دهنـدگان در      پاسخ دگاهي د نيانگيم . سالمت تأثير دارد   يرعنوان مقصد گردشگ     به شهر مشهد به    يجذب گردشگران خارج  
 000/0 نيـز    يمقـدار معنـادار    . اسـت  كـرت ي ل فيـ تر از حد وسـط ط       آمده است كه بزرگ     دست   به 412/3 پذيري  بعد رقابت 

 852/8 زي ن tمقدار آماره   . شده معنادار است     مشاهده نيانگي م ني است بنابرا  05/0 يتر از سطح خطا     آمده كه كوچك    دست  به
 ي مقـدار  نـان ي فاصـله اطم   نيو كران باال و پـائ      هر د  نيهمچن. تر است    بزرگ 96/1 يانآمده است كه از مقدار بحر       دست  به

% 95 نـان ي بـا اطم   ي آمـار  يهـا   افتـه ي ني از ا  كيبه استناد هر  . شود   مي دي آزمون تائ  يو ادعا ) مثبت(تر از صفر بوده       بزرگ
 . سـالمت تـأثير دارد     يرعنوان مقـصد گردشـگ       به شهر مشهد به    ي بر جذب گردشگران خارج    پذيري  رقابت: توان گفت   مي
 فيـ تـر از حـد وسـط ط     است كه بزرگآمده دست  به289/3  و وابستهاني پشتعيدهندگان در بعد صنا    پاسخ دگاهيد نيانگيم
 نيانگيـ  م ني اسـت بنـابرا    05/0 يتـر از سـطح خطـا        آمـده كـه كوچـك       دست   به 000/0 نيز   يمقدار معنادار .  است كرتيل

 نيهمچنـ . تر است    بزرگ 96/1 يانت كه از مقدار بحر    آمده اس   دست  به 691/10 زي ن tمقدار آماره   . شده معنادار است    مشاهده
بـه اسـتناد    . شـود    مـي  دي آزمون تائ  يو ادعا ) مثبت(تر از صفر بوده        بزرگ ي مقدار ناني فاصله اطم  نيهر دو كران باال و پائ     

بـه   ي و وابسته بر جـذب گردشـگران خـارج     اني پشت عيصنا: توان گفت   مي% 95 ناني با اطم  ي آمار يها  افتهي ني از ا  كيهر
آمده  دست به 324/3 دهندگان در بعد دولت  پاسخدگاهي دنيانگيم. دارد سالمت تأثير يعنوان مقصد گردشگر   به مشهدشهر  

 يتـر از سـطح خطـا        آمده كه كوچك    دست   به 000/0 نيز   يمقدار معنادار .  است كرتي ل فيتر از حد وسط ط      است كه بزرگ  
ـ         دست   به 498/10 زي ن tمقدار آماره   . ستشده معنادار ا     مشاهده نيانگي م ني است بنابرا  05/0  يآمده است كه از مقـدار بحران
 يو ادعـا  ) مثبـت (تر از صـفر بـوده          بزرگ ي مقدار ناني فاصله اطم  ني هر دو كران باال و پائ      نيهمچن. تر است    بزرگ 96/1

ولت بر جـذب گردشـگران      د: توان گفت   مي% 95 ناني با اطم  ي آمار يها  افتهي ني از ا  كيبه استناد هر  . شود   مي ديآزمون تائ 
  . سالمت تأثير دارديعنوان مقصد گردشگر  به شهر مشهد بهيخارج

  
  گيري نتيجه
 تمامي كه  طوري  به دارد پزشكي گردشگري درزمينه مشهد موجود وضع بودن ساختار  مطلوب از نشان حاضر پژوهش نتايج
 تأثيرگـذاري  از حاصـل   همچنين نتايج  .اند  داشته نيز) 3 عدد(شده    تعيين استاندارد از باالتر ميانگيني پورتر مزيت مدل ابعاد

 ميـانگين  بـا  شـرايط عامـل    بعد متغيرها، بين در و است تأييدشده مشهد در پزشكي گردشگري ارتقا بر تحقيق متغيرهاي
 بيعتط و مطبوع وهواي  آب دارا بودن  با مشهد. است بوده برخوردار اثرگذاري بيشترين ميزان  و وضعيت بهترين از 456/3

 منـابع  با همراه مجهز و مدرن درماني فرهنگي، مراكز  و طبيعي مذهبي، تاريخي، گردشگري فراوان هاي  جاذبه چهارفصل،
مـسلمان،   كـشورهاي  مناسب بـراي   فرهنگي محيط منطقه، كشورهاي در ويژه  به المللي  بين با شهرت  و متخصص انساني
 در هـم  و عامـل  شـرايط  در هم انحصار و زيبايي بخش،  نجات ايه  درمان براي منطقه بيماران كشورهاي  باالي تقاضاي
 مربـوط بـه پـايين      مشهد مزيت ترين  نيز مهم  رقابتي و راهبردي زمينه در. است مناسبي برخوردار  وضعيت از تقاضا شرايط
 مزيـت  زنيـ  پـشتيبان  و وابسته صنايع قسمت در. گردد  خالصه مي  اي  منطقه و جهاني مقياس در درماني هاي  هزينه بودن
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درمـان و    بخـش  اي  حرفـه  انساني منابع كميت ازنظر تواند  مي كه است پزشكي مشهد  دانشگاه علوم  از مشهد برخورداري 
 متعـددي  از مزايـاي   شهر مـشهد    كالن مطلوب، تقاضاي و عامل شرايط به توجه با حاضر حال  در .نمايد تأمين را سالمت
 و راهبـردي  وضـعيت  در اما است؛ برخوردار اي  ملي و منطقه   سطح پزشكي در  گردشگري در پيشرو شهري به تبديل براي

هـاي پـژوهش      حـال يافتـه      بااين .نمايد تقويت خود را  پشتيبان و وابسته صنايع بايد همچنين و بوده توسعه رقابتي نيازمند 
 ايـن  هكـ  روبروست هاي متعددي   چالش با پزشكي گردشگري صنعت در مؤثر حضور دهد كه مشهد براي     حاضر نشان مي  

پزشـكي،   گردشـگري  از دولـت  ناكارآمـد  حمايـت  پزشـكي،  مـدون گردشـگري    برنامـه  فقـدان : از انـد   عبـارت  هـا   چالش
 كمـي  هـا،   بيمارسـتان  اعتباربخـشي  و درمـاني  هـاي   استانداردسازي هزينه  عدم ارتقا، نيازمند و درماني  پايه هاي  زيرساخت
 كمـي  عمليـاتي،  سـطح  در بخـشي  مشاركت بين  و اريهمك كمي كالن، سطح در بخشي بين مؤثر و مشاركت  همكاري
 امكـان  عـدم  گردشگري پزشكي و درنهايـت     مؤثر و منسجم بازاريابي پزشكي، فقدان  اي بخش   حرفه انساني منابع توسعه
 جهاني استانداردهاي پژوهش خود، فقدان   در )1389(حقيقي و همكاران     .گردشگران پزشكي  اي  بيمه پوشش پذيري  انتقال

 ايـران  در پزشـكي  توسـعه گردشـگري    عدم مهم عوامل از يكي را پزشكي تجهيزات و همچنين  اقامتي درماني، مراكز در
 از يكـي  را خـدمات  كيفيـت  و استاندارد ارتقاي و تأمين براي زيرساختي هاي  مؤسسه فقدان نيز،) 2002(هاراش  . دانند  مي

 بـازيگران  مابين مشترك راهبرد اجراي و توسعه) 2007(ساتين و همكاران    . داند  مي پزشكي گردشگري توسعه موانع مهم 
ملـي   شـوراي  فقـدان  همچنـين  وي. داننـد   مي الزم پزشكي در صنعت گردشگري   هند كشور موفقيت براي را صنعت اين

 در پژوهشي ) 2004(نگارجان   .داند  مي كشور اين در اين صنعت  توسعه اساسي موانع از يكي را هند در پزشكي گردشگري
 مـؤثر  راهكارهـاي  از يكـي  عنـوان   بـه  را كشور نام اين  ارتقاي اردن، كشور پزشكي گردشگري بخش العهمط در خصوص 

 گردشـگران  بـراي  ويژه هاي  نظام بيم  ايجاد خود پژوهش در )2008(همكاران   و پورتر. داند  مي گردشگري پزشكي  توسعه
 گردشـگري  امـر  متوليـان  رسـد  مـي  نظـر  به الزم درمجموع. دانند مي ضروري گردشگري در فيليپين  توسعه در را پزشكي
 خـدمات  ارائـه  كيفيـت  بهبـود  و حفـظ  در سعي ضمن صنعت، اين پيشبرد و بيشتر گردشگر جذب براي مشهد در پزشكي
در  پـذير   رقابت هاي  قيمت ارائه همچنين و خدمات كيفيت افزايش رجوع،  ارباب تكريم ارتقاي جهت در بايست  مي پزشكي،

  .بردارند گام منطقه و خارجي در سطحقياس با رقباي داخلي 
  

  منابع
تجربيات زيسته گردشگران پزشـكي از درمـان در         ) 1396(زاده، مليكا؛ جعفريان، وحيده؛ جياري، كامران       زاده، علي؛ همراه  ايمان )1

  .25-46.، صص37، شماره12هاي شهر تبريز، فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري، سال بيمارستان
بندي راهكارهاي توسعه گردشـگري پزشـكي؛         شناسايي و رتبه  ) 1395(هيمي، عبدالحميد؛ ديده خاني، حسين      بديعي، فرناز؛ ابرا   )2

  .25-36.، صص4، شماره 6، مجله علمي و پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين، سال مطالعه موردي استان گلستان
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