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Abstract 

Background & Aim: Recently Health and medical tourism have gained a large share of 

countries' income across the world. This study was conducted to present a model of health 

tourism scenarios analyze that can happen due to the outbreak of Pandemic and epidemic 

diseases and their effect on health tourism in Iran. 

Materials & Methods: This research is a descriptive and applied study with a qualitative 

approach. The fuzzy Delphi method was used to identify the factors affecting health tourism. 

Semi-structured Delphi questionnaire distributed among the board of directors led to the 

creation of the initial mapping and after finalizing the components affecting health tourism, the 

collected data analysed in the mental modeller software.  After determining the causal 

relationships between the identified and influential variables in health tourism, different 

scenarios were analysed using fuzzy cognitive map techniques. 

Results: The results of this research reveal that the components related to the health risk, safety 

index and the component of political and social security, medical infrastructure and quality 

index are the most influential components on health tourism and the dependent variables of 

advertising activities have a great impact on attracting the tourists. 

Conclusion: According to the obtained results, the components affecting health tourism were 

identified and it was suggested to managers that to attract health tourists according to the 

research results and the importance of health risk component and the indicators related to this 

influential index, currently the epidemics of infectious diseases, like COVID-19, has the 

greatest impact on the health tourism industry and has affected all components of the industry. 
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 ی بهداشت درمان و آموزش پزشک
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 چکیده 
  ن یا دهد،یاز درآمد کشورها را به خود اختصاص م یاسهم عمده یسالمت و پزشک یامروزه گردشگر  :زمینه و هدف

 ی پاندوم  ر یواگ   های¬یمار یب  وعیاز ش   یمحتمل ناش   یوهایسنار   لیسالمت و تحل  یپژوهش با هدف ارائه مدل گردشگر 

 شگل گرفت.   رانیسالمت در ا یبر گردشگر  یدمیو اپ
  ییشناسا  یبرا  یفاز   یاست. از روش دلف  یفیک  کردیبا رو   یو کاربرد  یفی مطالعه توص  کیپژوهش    نیا  ها:مواد و روش

شد و    هیمنجر به ساخت نگاشت اول  یدلف  سهیرئئت یها از هداده  لی. تحلدیگرد  نییسالمت تع  یعوامل مؤثر بر گردشگر 
  mental modelerافزار  وارد نرم  شدهیآور جمع  یهاسالمت داده  ی بر گردشگر   رگذار یتأث  یهاشدن مؤلفه  ییپس از نها

مختلف   وهایسالمت،  سنار   یبرجذب گردشگر   رگذار یو تأث  شدهییشناسا  یرهایمتغ  نیب  یروابط عل  نییپس از تع  دیگرد
 شد  یافزار برسنرم یر یکارگبا به
و    ی اس یبهداشت و مؤلفه عوامل س   یمنیو ا  سکیامر دارد که مؤلفه مربوط به شاخص ر   نینشان از ا  جینتا:  هایافته
ک  یپزشک  یهارساختی ز   ،یاجتماع  تیامن شاخص  سالمت    یبر گردشگر   رگذار یتأث  یهامؤلفه  نیرگذارتر یتأث  تیفیو 

 برجذب گردشگر دارد.  یادیز  ار یبس  ر یتأث یغاتیتبل یهات یوابسته فعال یرهایهستند و متغ
  شنهاد یپ رانیشد و به مد  ییسالمت شناسا  یبر گردشگر  رگذار یتأث یهاآمده، مؤلفهدستبه جیبا توجه به نتا: گیرییجهنت 

 های ¬بهداشت و شاخص  یمنیو ا  سکیمؤلفه ر   تیو اهم  قیتحق  ی جیجهت جذب گردشگر سالمت با توجه به نتا  دیگرد

را بر    ر یتأث  ن یشتر یدر حال حاضر ب  ۱۹  -دیکوو  ر ینظ  ر یواگ  یهایمار یب  یدمیازجمله اپ  رگذاریشاخص تأث  ن یوابسته به ا
 قرار داده است.  ر یصنعت را تحت تأث نیبر ا رگذار یتأث یهامؤلفه یسالمت داشته و تمام یصنعت گردشگر 

 ی فاز  یدلف ، یفاز  یسالمت، ستاد وزارت بهداشت، نگاشت شناخت  یگردشگر  :یدیکل گانواژ

 

 مقدمه 

به وجود    یپزشک یبه گردشگر یادیعالقه ز اخیرا  
دل به  عمدتا   که  است  تأث  لیپتانس  لیآمده  بر    ریآن 
  ی به معنا  یگردشگر(.1)  اقتصاد کشور مقصد است 

به  ک یکالس دآن  کشور  به  )سفر  از    یگریعنوان 
است(   شدهفیتعر  یاهداف سرگرم   یکشور مبدأ برا

توسط ساز   ی گردشگر  گر ید  ی از سو    مان سالمت 
جهان   افت یدر  یبرا  یالمللنیب  ییسفرها  یبهداشت 
  گر، یدانیببه  (.2) است  شدهفیتعر  یخدمات پزشک

  کیتر از  ساعت و کم  ۲۴از    شیبه مدت ب  یسفر
گذراندن دوران    ایدرمان و    ،یریشگیپ  یسال که برا

م  چالش  یکی  . ردیگ ینقاهت صورت  ستاد   یهااز 
  ی گردشگر  یهات یظرف  به  یابیوزارت بهداشت دست

به  بهداشت  وزارت  ستاد  است.  عنوان  سالمت 
وظ که  تصو   یگذاراست یس  فهیوزارتخانه  و    بیو 

و مقررات مربوط به حوزه درمان و بهداشت   نیقوان
ساله را دارد، خود   ۲۰انداز  کشور را بر اساس چشم

اجرا  یزیربرنامه  ازمندین   ی هابرنامه  ی و 
و   یگردشگر بهبود  جهت  صنعت    ت یضع سالمت 

بخش بهداشت  وزارت  ستاد  در  است.    ی کشور 
  رمجموعه یسالمت که ز یعنوان حوزه گردشگربه 

مهم    نیو نظارت بر درمان است ا  یدفتر اعتباربخش

بخش اراده بر  نیا فیو از وظا کند؛یم  یرا رهبر 
ظرف  یریکارگ به  سالمت    یگردشگر  ی هاتیاز 

سالمت نقش   ی گردشگر  یهااز چالش  یکیاست.  
  ی آن بر گردشگر ریو تأث  ریواگ   یهایماریب  یدم یاپ

است باهدف    نیا  نیبنابرا  (.3)سالمت  مطالعه 
  ی گذار بر جذب گردشگر  ریتاث  یهامؤلفه  ییشناسا 

با توجه به توسعه ب با    ک یدم یاپ  یهایماریسالمت 
و با روش نگاشت  یفاز یاز روش دلف یریکارگ به 

عل  ،یفاز  یشناخت روابط  سنار  ینقشه    ی وهایو 
مؤلفه وزارت    یگردشگر  یهامختلف  در  سالمت 
. تا با حصول از اطالعات  دیگرد  یبهداشت بررس

 شیحاصل بتوان در جهت افزا ینگاشت فاز لیتحل
گردشگر  ۀنیدرزم   یتوانمند سالمت   یجذب 

 ارائه گردد. یعلم  ی راهکارها
 ها روش

است    ختهیپژوهش از نوع آم   نیروش ا  یطورکلبه 
طور متداول  به  یو کم   یفیک   یهاکه در آن از داده 

شده است؛ و  یر یکارگ تحقق پژوهش به یدر راستا
است. باهدف قرار دادن   یازلحاظ نوع هدف کاربرد

سالمت،    ی‘گردشگر  یفاز  ینگاشت شناخت  یطراح
ا بهداشت  وزارت  مبتن  نیدر  اشاره   ینگاشت  بر 

ط  مختصر پژوهش  روش  ز  یبه    ر یمراحل 
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تحل  افتهیتوسعه و  مطالعه  از  اول،  گام   لیاست. 
مؤلفه  یگردشگر  اتیادب بر    رگذار یتأث  یهاسالمت 

سالمت مطالعه خواهد شد و در گام دوم   یگردشگر
گردشگر  رگذار یتأث  یهامؤلفه با    یبر  سالمت، 

و کتاب    ی هامطالعه پژوهش  قیاز طر  اتیمرور ادب
گردشگر با  پژوهش  یمرتبط  و    ی هاسالمت 

از   یو مصاحبه با تعداد یو خارج یشده داخل انجام 
کارشناسان حوزه گردشگر  دی اسات سالمت در    ی و 

 نییخواهد شد. گام سوم تع   ییوزارت بهداشت شناسا
خواهد شد در   ییشناسا  یخبرگان حوزه گردشگر

پرسش  چهارم،  دلفگام  برا  یفاز  ینامه   یمتناسب 
طراح  یگردشگر  یهامؤلفه   ییشناسا   یسالمت 

شد   اسات  سهیرئئتیه  کیخواهد  و  خبرگان    د، یاز 
گردشگر حوزه  وزارت    یکارشناسان  در  سالمت 
دلف گردش  دو  در  ب  ،یفاز  یبهداشت    ن یارتباطات 

در    شدهیی شناسا  ی رهایمتغ  پنج    کیرا  پرسشنامه 
قرار خواهند داد از   شیرایو   ای  دییمورد تأ  یانهیگز
عوامل    نیا به    دهیگرد  ییشناسا  یاصلمطالعه  که 

 ییرا بازنما  یاهیها مدل اولآن  یفرع  میهمراه مفاه
توز  شود،یم  با  پنجم  جمع  ع یگام    ی آورو 

تلخ  یدلف  یهانامهپرسش   یفیک   یهاداده   صیبا 
مبتن فراوان  یپژوهش،  از    یبر  ابرازشده  نظرات 

مفاهمصاحبه   یسو  شناسا  میشوندگان،    یی مؤکد 
درنها ششم  گام  شد.در    ی هامؤلفه  تیخواهند 

خواهد شد. گام    ییو نها  یسالمت سفارش  یگردشگر
شد  میخواه یفاز یهفتم وارد مرحله نگاشت شناخت 

است که   هی پرسشنامه متناسب با نگاشت اول  یطراح
فاز  کیمنظور    نیبد سؤال   یپرسشنامه  تعداد  با 

طراح ب  یمتناسب  سپس  شد.    ی اعضا  ن یخواهد 
گردشگر )کارشناسان  توزمتسال  ی نمونه    ع ی( 

عل روابط  پرسشنامه  هشتم  گام  در  شد.    ی خواهد 
جمع  عیتوز شناختپرسش  ی آورو  نگاشت    ی نامه 
  ی سازمرحله در مدل  ن یانجام خواهد شد دوم   یفاز

فعال بودن آن گره را   زانیم   نییتع  FCMبه کمک 
س م   یکل  ستمیدر  بازه   نیا  دهدی نشان  در  مقدار 
در    (-1،1)یا      (0،1)  لنرما نهم  گام  دارد.  قرار 
کمک    یسازمدل   ن یب  یروابط عل  نییتع   FCMبا 

، با متصل نمودن  FCMگر ه ها است. بردارها در  
  ن یب  موجودیروابط عل  گریکدیمختلف به    ی گر ه ها

شدت  انگریب یمقدار وزن  نی. ادهدیآنان را نشان م 
  ن یب  یاست. روابط عل  گریکدیها بر  گره  یاثرگذار
به  یگردشگر  یهامؤلفه با  از    ی ریکارگ سالمت 

بر   یزبان  یهاو در قالب داده   یپرسشنامه روابط عل
عضو  تابع   یرگذاریتأث  یزبان  ریمتغ   تیاساس 

وارد    ی فاز  یجوارهم  سیو به شکل ماتر  ی آورجمع
 میخبرگان ترس یافزار خواهد شد و نقشه شناختنرم

 .(4)خواهد شد

 
 (۲۰۰۶گران،یو د وی)پاپاجورج یرگذاریتأث یزبان ریمتغ تیتابع عضو -۱شکل 

 
 یفاز  یاز روش نقشه شناخت  ی ریکارگ گام دهم با به

عوامل    یرگذاریتأث  یبر مدل عل  یمختلف  یوهایسنار
گام    نی. ادیگرد  یزی رسالمت طرح  یبر گردشگر

انجام   Mental modelerافزار  از نرم  یریگ با بهره
شد سنار  خواهد  مؤلفه  یوها یو    ی هامختلف 
بررس  یگردشگر هنگام (5)  شودیم   یسالمت   .

نکته توجه کرد که با چه   نیبه ا  دیبا  وهایسنار  نیو تد
تغ   میتوانیم   ییو یسنار رفتار    رییبه  در  سازنده 
را    ر یتأث  زان یم   نیشتریکه ب  ( 6)  میبرس  ییرهایمتغ 

رو  دارند؛    یگردشگر  ی بر  ا  یعنیسالمت    ن یبه 
پاسخ اقدامات  مییگو سؤال  تا   دیبا  یکه چه  داد  انجام 

گردشگر  ییرهایمتغ  محرک  هستند،    متسال   یکه 
فرا  رییتغ  شروع  از   دیبا  یوسازیسنار  ندیکنند. 

گردشگرشکل  ی رهایمتغ  رفتار  سالمت    یدهنده 
ا  به  انتخاب    نیباشد  با  که  ا   یکی صورت   نیاز 

شناخت  رگذاریتأث  رها یمتغ  نقشه  به  توجه  ابتدا    ،یبا 
متغ  متغ   ییرهایتمام  بر   ریتأث   یانتخاب  ریکه 

هرکدام از    س. سپ(7).  شودیم   ییشناسا   گذارند،یم 
 شودیداده م   رییمستقل تغ   و یسنار  کیعوامل در    نیا

  ی انتخاب  ری بر متغ   رییتغ   نیو شدت ا  زانیم   ریتا تأث
هم به   گر ید  وها یسنار  ریگردد؛ و سا  یمؤثر بررس

در گام آخر بحث و    گرددیم   یصورت بررس  ن یهم 
ب  ی ریگ جه ینت از  که  موردبررس  نیاست   ،یعوامل 

ارتباط    ای  تیدرجه مرکز  نیشتریب  ی که دارا  یعوامل
به   گرددیم   یمعرف . (9و    8)است   رهایمتغ   گریبا د

با تغ   یعبارت که  م   ر ییانتظار بر آن است    زان یدر 
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  ر ییتغ  زان یم  نیشتریب رها،یمتغ  نیتوجه شرکت به ا
سا متغ   یرهایمتغ   ریدر  ازجمله    ی رهاینقشه 
. میسالمت را شاهد باش  یدهنده رفتار گردشگرشکل

(  تیدرجه مرکز  ن ی)باالتر  رهایتغ نوع م   نی. به ا(9)
باعث   یعبارت. به  شودیاطالق م   یتعادل  یرهایمتغ 

و   شوند؛ی م   یتعادل در کل نقشه شناخت  یریگ شکل
رادارند مشخص   ینقش تعادل  ن یکه کمتر  ییرهایمتغ 
نتاگرددیم  با توجه به  آمده از پژوهش  دست به   جی. 
توص  شنهادهایپ خبرگان  قابل  ه یو  به  طرح 

 . (10)ارائه خواهد شد المت س یگردشگر
 ها  افتهی

شناخت  ازآنجاکه نگاشت  صورت  به   یپرسشنامه 
  یی ا یپا  یبه برس   ازیاست ن  یزوج  ساتیدو و مقادوبه 

روا و  تائ  ییمحتوا  ییندارد  خبرگان  ازنظر   دیآن 
داده دیگرد سپس  شناخت  ی ها.  نگاشت    ی پرسشنامه 
داده   یآورجمع افزا  و  نرم  وارد  را   Mentalها 

modeler    عل(  11)شد روابط  عوامل    نیب  یو 
گردشگر  رگذاریتأث گرد  یبر  مشخص  . دیسالمت 
است که به   یسازافزار مدلنرم  ک یافزار  نرم   نیا

  کیتا دانش خود را در    کندیافراد و جوامع کمک م 
 فرمت استاندارد 

مورد    یوهایسنار  لیوتحلهیتجز  یبرا مختلف 
 قرار دهند.   یریکارگ به 

عل  لیتحلبرای   فاز  یروابط  شناخت    ی نقشه 
وزارت    یگردشگر  یاصل  یهامؤلفه در  سالمت 

نقشه شناخت    یروابط عل  لیو تحل  یبه برس  بهداشت
گردشگر  رگذاریتأث  یاصل  یهامؤلفه  یفاز   ی بر 

 ر،یتأث  نییبخش تع   نیو هدف از ا  میپردازیسالمت م 
تأث تأث  ریعدم  شدت    ی هامؤلفه  ک یهر    یرگذاریو 

با توجه   گریکدی  ی سالمت بر رو   یگردشگر  یاصل
عوامل    ۱که در جدول ( 12)به نظر خبرگان است؛ 

 است. دهیذکر گرد یاصل
 

 سالمت یبر گردشگر رگذاریتأث یعوامل اصل - ۱جدول 

 و شاخص کیفیت  زیرساخت پزشکی

 عوامل فرهنگی 

 عوامل سیاسی و امنیت اجتماعی

 شرایط اقتصادی

 ی گردشگری و امکانات رفاهی و سهولت دسترسیهاجاذبه

 ی تبلیغاتی هات یفعال

 پزشکی و پیراپزشکی  گروه کارکنانتوانمندی 

 شاخص ریسک و ایمنی بهداشت

 

 
 گر یکدیسالمت بر  یبر گردشگر رگذاریتأث یعوامل اصل نیب یعل راتینقشه تأث - 2شکل 

با نگاه به خروجی روابط علی نقشه شناخت فازی 
های واردشده در های اصلی که بر اساس داده مؤلفه
 .آمده استدست به Mental modelerافزار نرم

ی  هامؤلفه بر    شاخص ریسک و ایمنی بهداشت  مؤلفه
و    گروه   کارکنان توانمندی   پیراپزشکی  و  پزشکی 

و  هاجاذبه   مؤلفه رفاهی  امکانات  و  گردشگری  ی 
 گذارد.یم  تأثیرسهولت دسترسی 

پزشکی  مؤلفه بر    زیرساخت  کیفیت  شاخص  و 
شاخص   و  بهداشت  ایمنی  و  ریسک  شاخص 

گردشگری و امکانات رفاهی و سهولت    هایجاذبه 
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های  های فعالیتگذارد و از مؤلفهتأثیر می  دسترسی
و   تأتبلیغاتی  اجتماعی  امنیت  و  ثیر عوامل سیاسی 

 پذیرد. می
و    پزشکی  کارکنان  و  کارکنان  توانمندی  مؤلفه 

و  هاجاذبههای  مؤلفه   بر  پیراپزشکی ی گردشگری 
امکانات رفاهی و سهولت دسترسی و مؤلفه عوامل  
تأثیر  بهداشت  ایمنی  و  ریسک  مؤلفه  و  اقتصادی 

از مؤلفه زیرساخت پزشکی و شاخص   ؛ و گذاردمی
 پذیرد.کیفیت نیز تأثیر می

مؤلفه یتفعال بر  تبلیغاتی  ی  هاجاذبه های  های 
و   گردشگری و امکانات رفاهی و سهولت دسترسی

مؤلفه زیرساخت پزشکی و شاخص کیفیت و مؤلفه 
و    گروه   کارکنان توانمندی   پیراپزشکی  و  پزشکی 

تأثیر  بهداشت  ایمنی  و  ریسک  شاخص  مؤلفه 
و شاخص   از مؤلفه زیرساخت پزشکی  ؛ و گذاردمی

 پذیرد. کیفیت تأثیر می
ی گردشگری و امکانات رفاهی و سهولت  هاجاذبه 

های ریسک و ایمنی بهداشت و  دسترسی بر مؤلفه
 گذارد.شرایط اقتصادی تأثیر می

مؤلفه  بر  اقتصادی  شرایط  ی  هاجاذبه های  مؤلفه 
  گردشگری و امکانات رفاهی و سهولت دسترسی، 

ریسک و ایمنی بهداشت، توانمندی کارکنان  شاخص  
؛ گذاردو کارکنان پزشکی و پیراپزشکی، تأثیر می 

و    و  بهداشت  ایمنی  و  ریسک  شاخص  مؤلفه  از 
 پذیرد.زیرساخت پزشکی و شاخص کیفیت تأثیر می

های  و امنیت اجتماعی بر مؤلفه  مؤلفه عوامل سیاسی
اقتصادی، و  هاجاذبه مؤلفه    شرایط  گردشگری  ی 

شاخص  امکا دسترسی،  سهولت  و  رفاهی  نات 
  ریسک و ایمنی بهداشت، مؤلفه توانمندی کارکنان 

گذارد و  و کارکنان پزشکی و پیراپزشکی تأثیر می
مؤلفه و  از  بهداشت  ایمنی  و  شاخص ریسک  های 

زیرساخت پزشکی و شاخص کیفیت، مؤلفه شرایط 
کارکنان   و  کارکنان  توانمندی  مؤلفه  و  اقتصادی 

 پذیرد.زشکی تأثیر می پزشکی و پیراپ
مؤلفه عوامل فرهنگی بر شاخص ریسک و ایمنی 
کارکنان   و  کارکنان  توانمندی  مؤلفه  بهداشت، 

می تأثیر  پیراپزشکی  و  از    و  ؛گذاردپزشکی 
های ریسک و ایمنی بهداشت و مؤلفه عوامل  مؤلفه

   پذیرد.سیاسی و امنیت اجتماعی تأثیر می
 

 ( درجه ورودی، درجه خروجی و مرکزیت عوامل اصلی تأثیرگذار بر گردشگری سالمت۲جدول )

 مرکزیت درجه خروجی درجه ورودی عوامل اصلی تأثیرگذار بر گردشگری سالنت  

 ۷٫۱ ۳٫۵ ۳٫۶ شاخص ریسک و ایمنی بهداشت

 ۳٫۵ ۲٫۶ ۰٫۹ عوامل سیاسی و امنیت اجتماعی

 ۴٫۵ ۲٫۵ ۲ کیفیت زیرساخت پزشکی و شاخص 

 ۴٫۴ ۲٫۳ ۲٫۱ شرایط اقتصادی

 ۳٫۶ ۲ ۱٫۶ توانمندی کارکنان گروه پزشکی و پیراپزشکی 

 ۲٫۹ ۱٫۱ ۱٫۸ های تبلیغاتی فعالیت 

 ۴ ۱ ۳ های گردشگری و امکانات رفاهی و سهولت دسترسیجاذبه

 ۰٫۱ ۰ ۰٫۱ عوامل فرهنگی 

 

 عملکرد گردشگری سالمت بر اساس درجه مرکزیتبندی متغیرهای مؤثر بر ( رتبه3جدول )

 مرکزیت متغیرهای مؤثر بر عملکرد  ردیف

 ۱۱٫۲ ریزی گردشگران های خارجی جهت برنامهسایت آن به زبانارائه اطالعات کامل بیمارستان در وب ۱

 ۹٫۸ در انتخاب مرکز بهداشت و درمان  WOMنقش  ۲

 ۹٫۷ های الکترونیکی ایران معرفی در چاپ و نشر بازار و رسانهتبلیغات صنعت گردشگری پزشکی ایران و  ۳

 ۹٫۳ المللی و تبلیغات کافی و مناسب جهت جذب بیمارانهای بین تبلیغات صنعت گردشگری پزشکی ایران در فرودگاه ۴

 ۹٫۳ های اجتماعیکارگیری از تبلیغات مدرن در اینترنت و شبکه به  ۵

 ۹٫۳ کارگیری جهت جذب گردشگراینترنت و پیشرفتان در به ظهور و گسترش  ۶

 ۸٫۶ معرفی پزشکان متخصص در مرکز بهداشت و درمان  ۷

 ۸ های بهداشتیشده در مرکز مراقبتهای ویژه ارائه معرفی درمان ۸
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 ۷٫۱ ومیر های مرگشاخص ۹

 ۶٫۶ و شدت توسعه بیماری های ابتال شاخص ۱۰

 ۵٫۶ تخصص و شهرت پزشک  ۱۱

 ۵٫۵ شده ازجمله جراحی زیباییهای ارائهتخصص در درمان ۱۲

 ۵٫۵ کیفیت زندگی  ۱۳

 ۵٫۴ المللی های بینها و اجالسشرکت در نمایشگاه ۱۴

تأث  تیمرکز  زانیم   3جدول    یبا بررس  ریو شدت 
و   یبندسالمت و رتبه  یعوامل مؤثر بر گردشگر

  ی عوامل مؤثر بر گردشگر  ت یدرجه مرکز  زانیم 
داده  نشان  بسالمت  است.    ی رهایمتغ   نیشتریشده 

مرکز  رگذاریتأث درجه  اساس  به   تیبر  متعلق 
ارائه اطالعات   ریاست که متغ   یغاتیتبل  یهاتیفعال

وب  مارستانیبکامل   زبان  تیسادر  به    ی هاآن 
پزشک  کهیطوربه   یخارج   توانند یم   یگردشگران 

کنند.   یزیربرنامه  رانین را در سفر به اآ یراحتبه 
نقش  ر یرا دارد و بعدازآن متغ  یرگذاریتأث نیشتریب

  ن یشاخص هست و کمتر  نیرگذارتریدهان تأثبه دهان
  ی کدلی  -نژاد  –مذهب    ریمتعلق به متغ   یرگذاریتأث

از    یها و شباهت مقصد هرکه  با  و فرهنگ  زبان 
فرهنگعوامل   شا  یمؤلفه  نکته  در    ذکران یهست. 

 یغاتیتبل  تیشاخص فعال  ی هامؤلفه   ر یفوق تأث  یبرس
م  تأث  زان یو  ساآن  ی رگذاریشدت  به  نسبت    ر یها 
 سالمت هست.  یبر گردشگر رگذاریتأث یهامؤلفه

 سناریو نگاری 
نگاری    از  سناریو  کیفی  یا  کمی  تصویر  آینده  یک 

گروه یا  سازمان  یک  که    محتمل   اساس  براست 
فرضیات  ایمجموعه سناریوها شده  ترسیم  از  است. 

 هاییفرضیه شبیه به    آینده نیستند بلکه بیشتر  بینیپیش 
مورد     ای ویژه  صورت بهکه    اندمتفاوت  هایآینده در 

موجود    هایفرصت  ومخاطرات    سازیبرجسته برای  
شوند قدرت میراهبردی خاص طراحی    هایحوزهدر  

آینده   که  است  خاطر  این  به  بینی  پیش یرقابل غسناریو 
به  سناریو  دارد  اثر  آن  بر  زیادی  متغیرهای  و  است 

یشد  اند  یبتر  دهد که خالقپژوهشگر این اجازه را می
های خود  های مختلف را برسی کندو حتی فرضیه و راه

 .نسبت به آینده را به چالش بکشد

 
مؤلفهن از شناسایی  بر  تایج حاصل  تأثیرگذار  های 

 گردشگری سالمت 
های تأثیرگذار در گردش دلفی فازی  با شناسایی مؤلفه 
 ( هفت مؤلفه اصلی شناسایی شد.0.7  با تعیین حد آستانه

شاخص   ✓ اول  و   رساختیزمؤلفه  پزشکی 
با   است  کیفیت  تأثیرگذار    ۸شاخص  متغیر 

ی  آورفن  شناسایی شد که عبارت هستند. متغیر
کادر  پزشکی،  پژوهش  و  مدرن  و  پیشرفته 

و   نظارت  همراه  به  مراکز    آموزشمجرب 
پزشکی، ایمنی خدمات پزشکی، ارتقاء و بهبود  
کیفیت تجهیزات پزشکی، پاسخگویی و دریافت  
انتظار،  لیست  وجود  عدم  خدمات،  سریع 

جهانی،  استانداردها  -ISOاستاندارد   ی 
در     ازجمله   شدهارائهی  هادرمانتخصص 

زیرساخت  شاخص  بر  که  زیبایی  جراحی 
 گذارد.پزشکی و شاخص کیفیت تأثیر می

مؤلفه دوم شاخص عوامل فرهنگی با دو متغیر   ✓
  و  نوع غذاها  اند ازکه عبارت  استتأثیرگذار  
هنر    –آداب و سنن  –تاریخ مردم  -هانوشیدنی 

  – مذهب    و متغیر   ها و سبک زندگیارزش  –
با    ی زبان و فرهنگهاشباهتی و  کدلی  -نژاد

 مقصد
امنیت   ✓ و  سیاسی  عوامل  شاخص  سوم  مؤلفه 

و   سیاسی  ثبات  متغیر  دو  با  است  اجتماعی 
 المللیتصویر ایران در جوامع بین

چهارم ✓ با    مؤلفه  اقتصادی  عوامل    ۵شاخص 
عبارت که  از  متغیر  خدمااند  کم  ت  هزینه 

بزرگ شهرهای  به  نسبت  قوانین    - پزشکی 
برای   بانک  معامالت  مسئله  بانکداریحل 

خارجی کارت  -گردشگران    ی هاپذیرش 
، هزینه عدم نیاز تبدیل پول-  یالمللنیاعتباری ب

هزینه  و  زندگی  محل  به  نسبت  اقامت  کم 
تغیر  ونقلحملو    خوراککم ارز،  نرخ  تغیر   ،

ی درمانی هانهیهزنرخ تورم، اقتصاد درمان و 
 است در مکان  شدهتمامو ارزان بودن قیمت 

پنجم   ✓ امکانات    ی هاجاذبه مؤلفه  و  گردشگری 
بازدید متغیر    ۴با    رفاهی و سهولت دسترسی

جاذبه  و   یهااز  طبیعی  و  تاریخی  فرهنگی، 
خرید و  تفریحی  مراکز  از  از بازدید  بازدید   ،

نزدیکی    ی،معدنآبی آب گرم و سرد و  هاچشمه 
 ،شهر مقصد اقامت به شهر گردشگری پزشکی

پرواز  المللنیب  فرودگاه با  مقصد  شهر  در  ی 
 مستقیم است. 
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متغیر    ۸مؤلفه ششم شاخص شرایط اقتصادی با   ✓
عبارت که  صنعت تأثیرگذار  تبلیغات  از  اند 

گردشگری پزشکی ایران و معرفی در چاپ و  
و   بازار  ایران هارسانهنشر  الکترونیکی  ی 

تبلیغات   نوانعبه  پزشکی،  گردشگری  مقصد 
در  ایران  پزشکی  گردشگری  صنعت 

ی و تبلیغات کافی و مناسب  المللنیبی  هافرودگاه
به بیماران،  جذب  تبلیغات  جهت  از  کارگیری 

ی اجتماعی، نقش  هاشبکهمدرن در اینترنت و  
WOM  انتخاب مرکز بهداشت و درمان ،  در 

آن   پیشرفت  و  اینترنت  گسترش  و    در ظهور 
معرفی  ریکارگ به  گردشگر،  جذب  جهت  ی 

و   بهداشت  مرکز  در  متخصص  پزشکان 
معرفی   ویژه  هادرماندرمان،  در   شدهارائهی 

بهداشتی،  هامراقبتمرکز   اطالعات ی  ارائه 
  ی هاآن به زبان  تیساکامل بیمارستان در وب

به  پزشکی طوریخارجی  گردشگران  که 
ایرا  یراحتبه   توانندیم  به  سفر  در  را  ن آن 

 ، هست. کنند یزیربرنامه
توانمندی   ✓ شاخص  هفتم    گروه   کارکنانمؤلفه 

پزشکی و پیراپزشکی با پنج متغیر شرکت در  
ی، تخصص  المللنیبی  هااجالسو    هاشگاه ینما

ی پزشکان و  المللنیبو شهرت پزشک، آموزش  
شهرت   کارکنان    کارکنان درجه  پرستاری، 
یا مترجمین موجود در    کنندیم انگلیسی صحبت  

هستند،  هامراقبت  مرکز بهداشتی  کادر ی 
توانمند و  خاص  پزشکی  یدرمانی   شاغلین 

 است.

مؤلفه هفتم شاخص ریسک و ایمنی بهداشت با   ✓
های  ومیر، شاخصهای مرگپنج متغیر شاخص

ابتال و شدت توسعه بیماری، شاخص ناتوانی و 
بیماریپیا تخریب  شاخص مدهای  واگیر،  های 

ریسک و ایمنی در مقابله با اپیدمی های تخریب 
(،  ۱۹های واگیر) نظیر بیماری کووید  بیماری
 .های کیفیت زندگی استشاخص 

مؤلفهر بر  علی  روابط  نتایج  گردشگری  سی  های 
 سالمت در وزارت بهداشت

مؤلفه  ✓ شدن  نهایی  از  سفارشی پس  و های  شده 
تأثیرگذار بر گردشگری سالمت در وزارت بهداشت به 
روش دلفی فازی وارد فاز بعدی و برسی نتایج روابط  

های گردشگری سالمت در وزارت بهداشت  علی مؤلفه
به  نرمبا  از   MENTALافزار  کارگیری 

MODELER    شدیم که نتایج تحلیل نقشه شناخت فازی
های اصلی  دو بخش نتایج تحلیل روابط علی مؤلفه  در

علی  روابط  تحلیل  نتایج  دوم  فاز  در  و  یکدیگر  بر 
 متغیرهای وابسته مورد برسی قرار گرفت. 

مؤلفه علی  روابط  نقشه  تحلیل  اصلی  نتایج  های 
 )مستقل( گردشگری سالمت در وزارت بهداشت

مؤلفه  بین  علی  تأثیرات  برسی  اصلی برای  های 
اینکه مشخص تأثیرگذا و  ر بر گردشگری سالمت 

مؤلفه از  یک  هر  جذب شود  در  میزان  چه  به  ها 
گذارند و به چه میزان از  گردشگر سالمت تأثیر می

مؤلفه نگاشت سایر  مدل  از  هستند  تأثیرپذیر  ها 
فازی   مرحله   کارگیریبه شناختی  این  نتایج  شد. 
که   داد  بهداشت،  نشان  ایمنی  و  ریسک  شاخص 

و  سیاسی  زیرساخت   عوامل  اجتماعی،  امنیت 
اقتصادی،   شرایط  کیفیت،  شاخص  و  پزشکی 
پیراپزشکی،   و  پزشکی  گروه  کارکنان  توانمندی 

جاذبه فعالیت تبلیغاتی،  و  های  گردشگری  های 
عوامل   دسترسی،  سهولت  و  رفاهی  امکانات 

،  2.6،  3.5فرهنگی به ترتیب دارای درجه خروجی  
میزان    بیشترینهستند.    ۰،  ۱،  ۱.۱،  ۲  2.3  2.5

شاخص ریسک و امنیت    مؤلفهبه    تأثیرگذاری متعلق 
خروجی  بهداشت   درجه  کمترین    3.5با  و 

درجه خروجی   با  به عوامل    ۰تأثیرگذاری  متعلق 
 فرهنگی هست. 

های  نتایج کلی تأثیرات علی عوامل مؤثر بر مؤلفه
کارگیری از نقشه شناخت  گردشگری سالمت با به

 فازی

جمع بخش  این  بخشدر  تمامی  عوامل  بندی  های 
افزار منتال  تأثیرگذار بر گردشگری سالمت که از نرم

به که  دست مودلر  داد  نشان  نتایج  است  ارائه  آمده 
  های زبانآن به    سایتوباطالعات کامل بیمارستان در  

پزشکی    کهطوریبه خارجی    توانندمیگردشگران 
ایران  راحتیبه  به  سفر  در  را  ، کنند  ریزی برنامه  آن 

مر  WOMنقش   انتخاب  خدمات  در  و  اکز  بهداشت 
دهان  درمان  صنعت  به)بازاریابی  تبلیغات  دهان(، 

نشر   و  چاپ  در  معرفی  و  ایران  پزشکی  گردشگری 
عنوان مقصد های الکترونیکی ایران بهبازار و رسانه

گردشگری   صنعت  تبلیغات  پزشکی،  گردشگری 
المللی و تبلیغات کافی  بینهای  پزشکی ایران در فرودگاه

کارگیری از تبلیغات  و مناسب جهت جذب بیماران، به
شبکه  و  اینترنت  در  و  مدرن  ظهور  اجتماعی،  های 

آن   پیشرفت  و  اینترنت  بهگسترش  ی جهت  ریکارگ در 
جذب گردشگر، معرفی پزشکان متخصص در مرکز  
بهداشت و درمان که همگی از متغیرهای مؤلفه اصلی 

دارای درجه مرکزیت    ؛ کهتبلیغاتی هستندهای  فعالیت
بیشتری نسبت به سایر متغیرها هستند. میزان مرکزیت  

،   3.9، 9.3، ۹.3   ،۹.7،  ۹.8، 11.2ها به ترتیب آن
8.6 

این    است.  پژوهش  این  مای  دریافته  مهم  بسیار  نکته 
میزان  به  تأثیرگذار  متغیرهای  تمامی  که  بود    نکته 
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به   متعلق  فعالیتمؤلفهمرکزیت  تبلیغاتی های  های 
میزان شدت تأثیر متغیرهای این مؤلفه دارای   ؛ وهست

بیشترین مرکزیت هستند. کمترین میزان شدت تأثیر و 
مذهب  متغیر  به  متعلق    و  یکدلی  -نژاد  –  مرکزیت 

شهر با مرکزیت    مقصد  با  فرهنگ  و  زبان   هایشباهت
 های عوامل فرهنگی هست. هست که از مؤلفه 1.2

مهمتبهر  بر  بندی  تأثیرگذار  وابسته  متغیرهای  ترین 
 اساس درجه خروجی 

رتبه  بر نتایج  تأثیرگذار  وابسته  متغیرهای  بندی 
خروجی درجه  میزان  اساس  بر  سالمت   گردشگری 

ی  ریکارگ به یرگذارترین متغیر شناسایی تأثنشان داد که 
های اجتماعی به از تبلیغات مدرن در اینترنت و شبکه 

و متغیر ارائه اطالعات کامل  6.1میزان درجه خروجی  
وب در  زبانبیمارستان  به  آن  خارجی سایت  های 

آن   راحتیتوانند به که گردشگران پزشکی میطوریبه 
ریزی کنند. به میزان درجه را در سفر به ایران برنامه

  – ین متغیر وابسته مذهب  نرو کم تأثیر    5.5خروجی  

و شباهت  -نژاد و فرهنگهایکدلی  زبان  مقصد   ی  با 
 . است 0.6شهر با درجه خروجی 

بر و    سیر نتایج  ریسک  سناریوهای مختلف شاخص 
اصلی   عوامل  بر  آن  تأثیرات  تعیین  بهداشت  ایمنی 

 گردشگری سالمت 
مؤلفه کاهش  ایمنی  سناریو  و  ریسک  شاخص  های 

 1-بهداشت به میزان 
میزان   به  کاهش  ایمنی   -۱با  و  ریسک  شاخص  در 

و   افزایش  شاهد  ترتیب  به  بر تأثبهداشت  یرگذاری 
های زیرساخت پزشکی و شاخص کیفیت، عوامل  مؤلفه

کاهش   و  اقتصادی  شرایط  سیاسی،  عوامل  فرهنگی، 
شاخص از  تأثیرپذیری  و  منفی  و  های  معکوس 

های گردشگری و  جاذبه   زیرساخت پزشکی و کیفیت،
دس سهولت  و  رفاهی  های  فعالیت   ترسی،امکانات 

و   پزشکی  گروه  کارکنان  توانمندی  و  تبلیغاتی 
 بود.  پیراپزشکی خواهیم

 
 های اصلی گردشگری سالمت با کاهش مخاطرات شاخص ریسک و ایمنی بهداشتسناریو توسعه مؤلفه: 3شکل

 
مؤلفه کاهش  ایمنی  سناریو  و  ریسک  شاخص  های 

 72/0بهداشت به میزان 
در شاخص ریسک و ایمنی   72/0با کاهش به میزان  

بر  تأثیرگذاری  و  افزایش  شاهد  ترتیب  به  بهداشت 
های زیرساخت پزشکی و شاخص کیفیت، عوامل  مؤلفه

فرهنگی و عوامل سیاسی، شرایط اقتصادی و کاهش  
کارکنان   توانمندی  از  تأثیرپذیری  و  منفی  و  معکوس 

های  گروه پزشکی و پیراپزشکی خواهیم بود. شاخص
گردشجاذبه  سهولت  های  و  رفاهی  امکانات  و  گری 

 .های تبلیغاتی شاهد عدم تأثیر هستیمفعالیت  دسترسی،
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 های اصلی گردشگری سالمت با کاهش مخاطرات شاخص ریسک و ایمنی بهداشتسناریو توسعه مؤلفه :4شکل

 
مؤلفه افزایش  و  سناریو  ریسک  شاخص  ایمنی  های 

 ۱بهداشت به میزان 
های شاخص ریسک و  در مؤلفه ۱با افزایش به میزان 

مؤلفه  بر  تأثیرگذاری  و  افزایش  شاهد  بهداشت  ایمنی 
توانمندی کارکنان گروه پزشکی و پیراپزشکی خواهیم 

مؤلفه  و   بود. در  ترتیب  و  به  پزشکی  های زیرساخت 

سیاسی،   عوامل  و  فرهنگی  عوامل  کیفیت،  شاخص 
ا و  شرایط  منفی  و  معکوس  کاهش  شاهد  قتصادی 

شاخص بود.  خواهیم  جاذبه تأثیرپذیری  های  های 
دسترسی،  سهولت  و  رفاهی  امکانات  و    گردشگری 

 های تبلیغاتی شاهد عدم تأثیر هستیم. فعالیت

 
 های شاخص توانمندی کارکنان گروه پزشکی و پیراپزشکی با کاهش مخاطرات شاخص ریسک و ایمنی بهداشت سناریو توسعه مؤلفه :5شکل

 

نرم  خروجی  از  که  نتایجی   Mentalافزار  با 

modeler   شاخص تأثیر  افزایش  با  آمد  دست  به 
 شود. ریسک و امنیت بهداشت مشاهده می

شاهد عدم تأثیر بر    87/0تا    84/0افزایش به میزان  
ای اصلی دیگر هستیم و عدم تأثیرگذاری حاکم  مؤلفه
 است.
 

 
 شاخص ریسک و ایمنی بهداشت بر گردشگری سالمت هایمؤلفهیر تأثسناریو عدم توجه به ارتباط و  :6شکل

نرم از  که  خروجی  شکل  به  نگاهی  افزار  با 
Mental modeler   متغیرهای تأثیرگذارترین 

به   بهداشت  امنیت  و  ریسک  شاخص  بر  وابسته 
شاخص  مقترتیب  در  ایمنی  و  ریسک  با های  ابله 

نظیر بیماری  ) یرواگ های  اپیدمی یا پاندومی بیماری
درجه خروجی  ۱۹کووید   با  و  ۴(  ابتال  ، شاخص 

خروجی   درجه  با  بیماری  توسعه    3.7شدت 

های  های ناتوانی و پیامدهای تخریب بیماریشاخص 
خروجی   درجه  با  شاخص۳٫۶واگیر  های  ، 

خروجیمرگ درجه  با  های  شاخص   5/3  ومیر 
خروجی   درجه  با  زندگی   و   باشند.ی م   ۳کیفیت 

شاخص  ازلحاظ )مرکزیت(  تأثیر  های  شدت 
مرکزیت  مرگ درجه  با  تأثیرگذارترین    4/7ومیر 

 . است هاشاخص 
 یت شاخص ریسک و امنیت بهداشتمرکز میزان درجه ورودی، خروجی،:  ۶جدول 
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در شاخص ریسک و ایمنی در    ۱با افزایش به میزان  
بیماری پاندومی  یا  اپیدمی  با  نظیر  )  یرواگ های  مقابله 

کووید   بر  ۱۹بیماری  تأثیرگذاری  و  افزایش  شاهد   )
اصلی   مؤلفه  به  وابسته  ایمنی رمتغیرهای  و  یسک 

پیامدهای  و  ناتوانی  شاخص  در  ترتیب  به  بهداشت 
بیماری مرگتخریب  شاخص  واگیر،  ومیر،  های 
کیفیت   توسعه    شاخص  زندگی،شاخص  شدت  و  ابتال 

 بیماری خواهیم بود. 

 
 های واگیرسناریو توسعه کنترل اپیدمی بیماری :7شکل

سناریو کاهش شاخص ریسک و ایمنی در مقابله با اپیدمی  
( به ۱۹نظیر بیماری کووید  )  یرواگهای  یا پاندومی بیماری

 -71/0میزان 

در شاخص ریسک و ایمنی   - 71/0با کاهش به میزان  
نظیر  )  یرواگ های  در مقابله با اپیدمی یا پاندومی بیماری

کووید   و  ۱۹بیماری  کاهش  شاهد  از  تأث(  یرپذیری 

اصلی   مؤلفه  به  وابسته  ایمنی رمتغیرهای  و  یسک 
های  بهداشت به ترتیب بیشترین تأثیرپذیری در شاخص 

ی شاخص کیفیت زندگی، ناتوانی و پیامدها  ومیر،مرگ
های واگیر، شاخص ابتال و شدت توسعه  تخریب بیماری

 بیماری خواهیم بود. 

 
 های واگیرسناریو کاهش تخریب اپیدمی بیماری :8شکل

با   مقابله  در  ایمنی  و  ریسک  شاخص  افزایش  سناریو 
نظیر بیماری کووید  )  های واگیراپیدمی یا پاندومی بیماری

 ۰٫۴۱( به میزان ۱۹

در شاخص ریسک و ایمنی  ۰٫۴۱با افزایش به میزان  
نظیر  )  یرواگ های  در مقابله با اپیدمی یا پاندومی بیماری

کووید   بر  ۱۹بیماری  تأثیرگذاری  و  افزایش  شاهد   )
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ایمنی  و  ریسک  اصلی  مؤلفه  به  وابسته  متغیرهای 
 بود. میزان خواهیم بهداشت به یک 

 
 های واگیرسناریو توسعه همگام با متغیرهای وابسته به اپیدمی بیماری : ۹شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سناریو افزایش شاخص ریسک و ایمنی در مقابله با  
   های واگیراپیدمی یا پاندومی بیماری

: 4/0تا  3/0( به میزان ۱۹کووید  نظیر بیماری)

 
 (  COVID-19  ( های واگیر نظیرسناریویی عدم توجه و کنترل اپیدمی بیماری  :10شکل

در شاخص ریسک    4/0تا  3/0با افزایش به میزان  
های  و ایمنی در مقابله با اپیدمی یا پاندومی بیماری

( شاهد عدم تأثیر در ۱۹نظیر بیماری کووید  )  یرواگ 
 سایر متغیرهای وابسته خواهیم بود.

 ی ر یگ جهیبحث و نت
اهم  به  توجه  ب  تیبا  و    ریواگ   ی هایماریموضوع 

و    تیو با موضوع  یآن در صنعت گردشگر  ریتأث
 نیا  جیرو و نتا  شیپ  قیتحت شعاع قرار دادن تحق 
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و    فرضشیپ  یو پاندوم   یدم یاپ  ی هایماریب  قیتحق
گردشگر  ی سازفراهم  یربنایز صنعت    ی رشد 

و    یپاندوم   یهایماریسالمت است و بدون مهار ب
صنعت    ۱۹-دیکوو   روسی و   رینظ  مخرب  یدم یاپ

است. با توجه  دهیسالمت عمال  فلج گرد یگردشگر
فرهنگ  نیا  یهاافته یبه   عوامل  را    یپژوهش 
مؤلفه  یکیعنوان  به  صنعت    یاصل  یهااز  در 

نمود و در حال حاضر    ییسالمت شناسا  یگردشگر
پاندوم   یدم یاپ مانع    ریواگ   یهایماریب  یو 

م   یگردشگر بر    نی. همچنگرددیسالمت محسوب 
نتا متغ دست به   جیاساس  پژوهش  از    ی رهایآمده 

فعال مؤلفه    زان یم   نیشتریب  یغاتیتبل  یهات یوابسته 
  ی ریکارگ با به   گرددی م   شنهادی را داشتند که پ  ریتأث
ا  غاتیتبل در  شبکه   نترنتیمدرن    ی اجتماع  یهاو 

گردشگر صنعت  از  کامل  به   یاطالعات  سالمت 
جذب گردشگر سالمت    ت حوزه جه   نیمندان اعالقه
را   ی جامعه آمار مشابه که   هدر مطالع گردد. ارائه 

برا  یخارج  مارانیب  هیکل تهران    یکه  به  درمان 
نتادر نظر گرفتهرا    کنندیمسافرت م   اننش  جیاند. 
 ،یدرمان، زمان انتظار، تنوع درمان  نهیداد که هز

  زه یبر انگ  یشناختو عوامل جامعه  یپزشک  زاتیتجه 
مثبت معنادار    رانیبه ا  یخارج  مارانیورود ب اثر 

  ، یتیو امن  یاسیس  طیخدمات، شرا  تیفیداشته اما ک 
  ی اثر معنادار ی گردشگر  یهاسهولت سفر و جاذبه 

تطب  (13)  .ندارند حاضر   یق یبا  پژوهش  با  که 
وابسته    ی رهایدرمان از متغ   نهیصورت گرفت هز
اقتصاد که    یبه عوامل  هست  حاضر  پژوهش  در 
ا در  سوم  تجه   ن یرتبه  و  دارد.  را    زات یپژوهش 

  ی پزشک رساختیمؤلفه ز  یرهایاز متغ  زین  یپزشک
پژوهش هست. که در رتبه   نیدر ا  تیفیو شاخص ک 
دو   نیا   سهیتوجه در مقاقابل  فاوتت  یدوم هست ول
د از  ا  دیپژوهش  در  بهداشت  وزارت   نیخبرگان 

د واز  پزشک  دیپژوهش  پژوهش    یگردشگران 
شرا امن  یاسیس   طیمشابه،  در   یتیو  که  هست 

مهم از  حاضر  تأث  نیترپژوهش  بر    رگذاریعوامل 
درحال  یگردشگر هست  پژوهش    کهیسالمت  در 

معنادار رابطه  برس  یمشابه  از  پس  علت   یندارد 
در  مشابه  پژوهش  انجام  در زمان  تفاوت علت را 

شرا  ۱۳۹۲سال   امن  یاسیس  طیو    ی تماعاج  تیو 
به  رانیا شراکه  از  بهتر  حاضر    طیمراتب  زمان 

است    یمربوط به جامعه آمار  یدانسته و علت بعد
پزشک گردشگران  مشابه  پژوهش  در  در    یکه  و 

و   پژوهش حاضر خبرگان وزارت بهداشت هست 
تأث  ز ین  ژوهشروش پ داشته    یادیز  ریدر پژوهش 

و در    ی خط  ونیچراکه در پژوهش مشابه با رگرس
دلف روش  به  حاضر  نگاشت   یفاز  یپژوهش  و 

 که  گریشد. در پژوهش مشابه دانجام    یفاز  یشناخت
آمار  مشهد  شهر  در جامعه  شدو  آن    ی انجام 

 یپزشک  ی و کارشناسان گردشگر  یگردشگران داخل
و    یو نظرات گردشگران پزشک  دگاهیمشهد بود. د

پژوهش   نیا  جینتا  دی گرد  سهیکارشناسان به هم مقا
(( شرفتهیپ  یدرمان  زاتیو تجه  التینشان داد ))تسه 

کارکنان   و  پزشکان  مهارت  و  ))تخصص  و 
مهمیدرمان مقصد   نیتر((  انتخاب  در  عوامل 
و کارشناسان   یگردشگران پزشک  دگاهیاز د  یپزشک
پژوهش ح  است در  دو  متغ که هر  از    ی رهایاضر 

 تیفیو شاخص ک   یپزشک  رساختیوابسته مؤلفه ز
ا م   نیدر  مشابه   (14).باشندیپژوهش  پژوهش  در 

 انجام  رانیا  یکه توسط سازمان نظام پزشک  یگرید
آمار  گردید جامعه  مراجع   یو    ها مارستانیب  نیآن 

نتا مؤثرتر  نیا   جیبودند.  که  داد  نشان    ن یپژوهش 
 ن،ینو همچ  رانیدرمان در ا  نهیعامل را کم بودن هز

شناسا پزشکان  شهرت  در    دیگرد  ییحسن  که 
  ی رهایپژوهش حاضر حسن شهرت پزشک از متغ 

ز به  بودن    یپزشک  رساختیوابسته  کم  و  هست 
ن  نهیهز متغ   زیدرمان  به عوامل    ی رهایاز  وابسته 

ا  یاقتصاد در رتبه سوم    نیدر  که  پژوهش هست 
که از پژوهش به دست   یجیبا نتا  (15)قرار دارد.
مؤلفه گردشگر  رگذاریتأث  یهاآمد  سالمت    یبر 

جهت جذب    دیگرد  شنهادیپ  رانیشد و به مد  ییشناسا 
ا جهت  سالمت  و    یاجتماع  تیامن  جادیگردشگر 

  صالح یذ  ی هاتعامالت الزم با ترجمان  یاس یثبات س
و    ردیحوزه صورت گ   ن یان اجذب گردشگر  یبرا

و شاخص   یپزشک  یهارساختیبا توجه به نقش ز
انجام    رساختیالزم را جهت ارتقاء ز  طیشرا  تیفیک 

تقو  با  و  ب  نیا  تیدهند.  گردشگران   یشتریمؤلفه 
نما اقتصادندیجذب  عوامل  مؤلفه  بحث  در  و   ی. 

و   یاقتصاد  طیشرا  تیبا توجه به اهم   دیگرد  شنهادیپ
پژوهش    نیبر آن در ا  رگذاریوابسته تأث  یرهایمتغ 

تأث  نیکه سوم  سالمت    یبر گردشگر  رگذاریمؤلفه 
مسئول به  بهداشت   نیهست.  کارشناسان وزارت  و 

 دیگرد  یوابسته به آن معرف  ی رهایمؤلفه و متغ   نیا
  ن یالزم جهت قوان  ی هارساختیز  دیگرد  شنهادیو پ

برا  یبانکدار بانک  معامالت  مسئله  حل    ی و 
 نهیزم   ن یکه در ا  یو مشکالت  یگردشگران خارج

گذاشتن با    باطدغدغه گردشگران هست را با در ارت
جلسات مؤثر    ی در دولت و برگزار  ربط یذ  نیمسئول
  رش یازجمله پذ  یبانکدار  نیمشکالت قوان  د،یو مف
ن  نیو همچن  یالمللنیب  یاعتبار  ی هاکارت  ازیعدم 
  ی ادیز  ریأثنرخ ارز و تورم که ت  ر یو تغ   لیبه تبد

گرد مطرح  دارد  سالمت  گردشگر  و   دهیبرجذب 
 تیچراکه با ظرف گردد جادیا یکاربرد  یراهکارها
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در   یخوب یارزآور  رانیدرمان در ا نییپا نهیو هز
دارد. همچن  نیا تأث   نیصنعت وجود  به  توجه   ریبا 

ز  رگذاریتأث  یرهایمتغ  و   یپزشک  رساختیبر 
ک  به   تیفیشاخص  داشت  قرار  دوم  رتبه  در  که 

 لی. با تشک دیگرد  شنهادیوزارت بهداشت پ  نیمسئول
وضع موجود و قرار    یبا برس  یکارگروه تخصص

ا برنامه  نیدادن  در  جذب   ی برا  ی زیرمؤلفه 
مؤلفه  نیبر ا رگذاریتأث یرهایگردشگر سالمت متغ 

ها  آن  تیاهم   زان یو م   یبندرا که در پژوهش رتبه
مؤلفه،  نیاست. با در نظر گرفتن ا  دهیمشخص گرد

  ی آوروابسته فن  ر یپژوهش با متغ   جیو با توجه به نتا
پژو   شرفتهیپ و  مدرن  از    یپزشک  یهاهشو  که 

 رساختیشده زوابسته شناخته   ی رهایمتغ   ن یمؤثرتر
ک   یپزشک شاخص  ا  تیفیو  هست    نیدر  پژوهش 
که   ندیجذب گردشگر سالمت را فراهم نما  طیشرا

و  خود مستلز  نیا م کادر مجرب به همراه نظارت 
  زات یهست و با ارتقاء تجه   یآموزش مراکز پزشک

را   یپزشکخدمات  یمنیا تیفیو شاخص ک  یپزشک
متغ  نما  یرگذاریتأث  ر یکه  فراهم  از    ندیهست 

ز  گرید  رگذاریتأث  یرهایمتغ   یپزشک  رساختیدر 

گ   دیبا قرار  استانداردها  ردیموردتوجه   یگرفتن 
شده ازجمله  ارائه  یهاو تخصص در درمان  یجهان
گام  ییبایز  یجراح ا  یخوب  ی هاکه   نهیزم   ن یدر 

ببرداشته  سالمت  گردشگر  است   بجذ  ی شتریشده 
همچن نتا  نیگردد.  اساس  از دستبه   جیبر  آمده 
متغ  فعال  یرهایپژوهش  مؤلفه    ی هات یوابسته 

  شنهاد ی را داشتند که پ  ریتأث  زانیم   نیشتریب  یغاتیتبل
و    نترنتیمدرن در ا  غاتیتبل  یر یکارگ با به  گرددیم 

صنعت    یاجتماع  یهاشبکه  از  کامل  اطالعات 
حوزه جهت    نیمندان اسالمت به عالقه  یگردشگر

طر از  سالمت  گردشگر    ی هاروش  قیجذب 
کامل    غاتیتبل   یتخصص اطالعات  ارائه  ازجمله 

جاذبه   هامارستانیب و  اماکن    ی گردشگر  یهاو 
اطالعات الزم ارائه گردد. همچون با    ران یسالمت ا

ب کامل  اطالعات  وب  مارستانیارائه    ی هاتیسادر 
  ط یشرا  یخارج  ی هابه زبان  نترنتیو ا  یگردشگر
به پزشک  که یطور را   توانندیم   یگردشگران 

کنند.   یزیربرنامه  رانیآن را در سفر به ا یراحتبه 
 .ندیفراهم نما
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