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  بندی عوامل مرتبط با جذب گردشگران پزشکی شهر یزداولویت

 

  5فاطمه جعفریان، 4زاده، فرزان مددی3محمد رنجبر، 2، محمد کاظم رحیمی1اله عسکری، روح 1میالد شفیعی
 
 

  چكيده
شده است. برخی عوامل در صنعت گردشگری، تأثیر مستقیم و مهمی بر رونق و گسترش آن دارند و  عنوان یکی از صنایع درامدزا در دنیا مطرحامروزه بازار گردشگری پزشکی به  مقدمه:

 .گرفت بندی عوامل مرتبط با جذب گردشگران پزشکی شهر یزد انجامکه برخی کشورها به قطب گردشگری پزشکی تبدیل شوند. پژوهش حاضر با هدف اولویتشود این امر موجب می

 Web of Science ،SIDهای در پایگاه« گردشگری پزشکی، عوامل مؤثر و عوامل جذب»های مند و با استفاده از کلید واژهدر مرحله اول، به روش مرور نظام :بررسيروش 

(Scientific Information Database،) Google Scholar ،Cochrane ،ProQuest، ScienceDirect ،Scopus ،PubMed ،IranDoc ،Civilica ،Medlib  وMagiran ،

( توسط جامعه تحقیق متشکل از گردشگران Analytic Hierarchy Process) AHPعوامل مرتبط با جذب گردشگران استخراج و در مرحله دوم با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی 

 .بندی گردیدپزشکی و خبرگان این حوزه، اولویت

از دید گردشگران پزشکی و « کیفیت خدمات کادر درمان»و گویه « کیفیت خدمات درمانی»گویه شناسایی شد که زیرحیطه  27زیرحیطه و  7عوامل در دو حیطه کلی،  ها:يافته

 .خبرگان این حوزه از اهمیت و اولویت بیشتری نسبت به سایر عوامل برخوردار بود

ویژه خدمات پزشکی عنوان کشور مقصد، افزایش سطح کیفیت خدمات به گردشگران برای انتخاب ایران به های افزایش جذب گردشگر و تأثیرگذاری بر یکی از راه گيري:نتيجه

 .رقابت بودن آن استها و قابل همراه با کاهش هزینه

 هامارستانیب ؛یسلسله مراتب لیتحل ؛یپزشک یگردشگر هاي کليدي:واژه
 

توان با شناسایی دقیق عوامل مؤثر، در جذب رود که میهای صنعت گردشگری در جهان به شمار میامروزه از رو به رشدترین بخشای به نام گردشگری پزشکی، پدیده پيام کليدي:

دشگری پزشکی های گرهای بالقوه و بالفعل در زمینه گردشگری و نیز پزشکی، ایران را به یکی از قطباین گردشگران و افزایش سطح کیفیت خدمات و استفاده مطلوب از ظرفیت

 .آسیا تبدیل نمود

 
 15/11/1400: انتشارتاریخ  13/11/1400 پذیرش مقاله: 11/8/1400 مقاله: دریافت

 .زدیشهر  یعوامل مرتبط با جذب گردشگران پزشک یبندتیاولو .فاطمه انی، جعفرفرزان زادهی، مددمحمد رنجبر، محمد کاظم یمی، رحالهروح ی، عسکرالدیمی عیشف ارجاع:
 248-257 (:6) 18؛ 1400مدیریت اطالعات سالمت 

 

 مقدمه
توسعه مزیت رقابتی فراوانی  هایی که در کشورهای در حالامروزه یکی از حوزه

باشد. بدین علت بسیاری از کشورهای در ایجاد کرده است، گردشگری پزشکی می
ویژه در آسیا، در یک فضای رقابتی به دنبال راهکارهای بازاریابی توسعه به حال 

کی در واقع شکل جدیدی از و جذب گردشگران پزشکی هستند. گردشگری پزش
ای رشد پیدا کرده طور فزاینده های اخیر بهصنعت گردشگری است که در سال

باشد که است؛ این صنعت یک فعالیت اقتصادی مبتنی بر تجارت خدمات می
. استان یزد به دلیل وجود (1)پیوندی بین دو بخش پزشکی و گردشگری دارد 

راکز تخصصی و فوق تخصصی پزشکان متبحر، نیروی انسانی کارامد، وجود م
های مهم درمانی در مجهز، همواره دارای اهمیت بوده است و اکنون یکی از قطب

وهوای های گردشگری و آب ها با جاذبهرود. تلفیق این توانمندیایران به شمار می
 . (2)متنوع، ظرفیت باالیی جهت توسعه گردشگری سالمت ایجاد نموده است 

ها دهد که آنسوابق کشورهای موفق در زمینه گردشگری پزشکی نشان می
افزاری الزم برای جذب گردشگر افزاری و سختهای نرمدر حوزه ایجاد زیرساخت

 .(3)اند های زیادی داشتهموفقیت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باشد که با حمایت دانشگاه می 8165نامه مقطع کارشناسی ارشد به شماره مقاله حاصل پایان
 .علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شده است

دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،  -1
 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایراندانشکده 

استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،  -2
 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

درمانی، دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی  -3
گذاری سالمت، دانشگاه علوم دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات مدیریت و سیاست

 پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

استادیار، آمار زیستی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات  -4
 های سالمت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایرانسازی دادهمدل

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات  -5
 بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

خدمات  تیریارشد، مد یکارشناس یدانشجو؛ انیفاطمه جعفر طرف مکاتبه: نويسنده
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم  ،یدرمان یخدمات بهداشت تیریگروه مد ،یدرمان یبهداشت
 رانیا زد،ی ،یصدوق دیشه یپزشک

Email: fatemehjafarian61@gmail.com 
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جذب گردشگر سالمت در ایران ممکن است پیامدهای مثبت و منفی برای 
ه مسلم است این که توسعه صنعت نظام سالمت به همراه داشته باشد، اما آنچ

عنوان صادرات  توریسم درمانی برای ایران دارای توجیه اقتصادی است؛ چرا که به
باشد غیر نفتی و صادرات نوعی از خدمات، در بهبود تراز اقتصادی کشور مؤثر می

منظور بررسی تأثیر عوامل . قاسمی یالقوزآغاج و همکاران در پژوهشی به (4)
انگیزشی گردشگری درمانی بر مقصد رفتاری با استفاده از نظر خبرگان، 

های کیفیت و هزینه را از نوع علت برشمردند که بیشترین تأثیر را بر سایر شاخص
(. نتایج 5ی است )ها دارند و از عوامل مؤثر بر جذب گردشگر پزشکزیرشاخص

ها، کیفیت درمان، مطالعه بیات و همکاران نیز نشان داد که اعتبار بیمارستان، هزینه
ها و موقعیت های نظارتی، زیرساختآموزش کادر درمان، فضای سیاسی، سیاست

ها در ترین مؤلفهاهمیتترین تا کمبیمارستان و موقعیت اقتصادی به ترتیب مهم
ترین مشکل در جذب گردشگران باشد و مهمی در ایران میجذب گردشگران درمان

. در مجموع، با (6)را فقدان مراحل درمانی شفاف و سیستم حمایتی بیان نمودند 
المللی و نقش روزافزون صنعت گردشگری توجه به افزایش شمار گردشگران بین

از المللی بیش در اقتصاد کشورها، شناسایی عوامل مؤثر در جذب گردشگران بین
منظور توسعه،  ها و بخش خصوصی نیز بهرسد. دولتپیش ضروری به نظر می
بینی گردشگری، نیازمند شناسایی عوامل مؤثر و پیشرقابت و بقا در صنعت 
 .(5)باشند تقاضای گردشگری می

 

 روش بررسی
 گرفت. انجام مروری و توصیفی این مطالعه در دو فاز 

مند، عوامل جذب گردشگران با استفاده از روش مرور نظامابتدا  :فاز اول
شد که با توجه به هدف تحقیق، عوامل مرتبط با جذب گردشگر پزشکی شناسایی 

پزشکی در دو حیطه مختلف درمانی و غیر درمانی بررسی گردید. جامعه آماری فاز 
روردین ف 1) 2003مارس سال  21در فاصله زمانی های صورت گرفته اول، پژوهش

 بود که در نهایت،  (1398سال دی  30) 2020ژانویه سال  20( تا 1382سال 
 انتخاب شد. 1مقاله بر اساس جدول  30

آوری مقاالت، در هر بازبینی تعدادی از مقاالت با استفاده از پس از جمع
منظور ارزیابی به  معیارهای متعددی مانند بررسی عنوان، چکیده و محتوا رد شد.

( استفاده گردید و Critical Appraisal Skills Program) CASPاز معیار  کیفی،
کسب نمود، حذف شد. روند غربالگری و انتخاب  8تر از ای که امتیاز پایینهر مقاله

 شده است.ارایه  2نهایی جهت بررسی اطالعات در جدول  مقاالت

وامل اقدام پس از شناسایی و انتخاب مقاالت نهایی، نسبت به استخراج ع
شده در دو حیطه عوامل گردید. کلیه عوامل جذب گردشگران پزشکی استخراج 

بندی گردید. زیرگویه دسته 66گویه و  27درمانی و غیر درمانی، هفت زیرحیطه، 
ها از نامه، زیرگویهمنظور افزایش همکاری جامعه پژوهش در تکمیل پرسش به

 گیری حذف شد.درخت تصمیم

فاز با رویکرد کمی و استراتژی پیمایشی انجام گرفت. در این  این فاز دوم:
 AHPدهی به این عوامل در قالب فرایند تحلیل سلسله مراتبی مرحله، وزن

(Analytic Hierarchy Processو ماتریس مقایسه ) های زوجی انجام شد. فرایند
AHP  گیری گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیمکه عمل تصمیمهنگامی

گیرد. این روش اغلب برای مطالعات با حجم رو است، مورد استفاده قرار میروبه
باشد. جامعه آماری رود و مبنای آن، استخراج نظر خبرگان میکم نمونه به کار می

کننده دشگران پزشکی مراجعهاین مرحله شامل دو گروه )دسته اول متشکل از گر
های بستری مراکز پزشکی شهر یزد و دسته دوم شامل خبرگان این به بخش

حوزه( بود. معیارهای انتخاب خبرگان، تسلط نظری، تجربه عملی، تمایل مشارکت 
نفر از  8گیری هدفمند، ترتیب، با نمونهدر پژوهش و دسترسی بود. بدین 

ستادان دانشگاه، مدیران مراکز درمانی و نفر از ا 10گردشگران پزشکی و 
ها، مدیران و کارشناسان گردشگری سالمت دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان

های ارایه ها و آژانسدستی و گردشگری و شرکتسازمان میراث فرهنگی، صنایع 
 دهنده خدمات گردشگری سالمت و درمان در استان یزد انتخاب شدند.

د ها از پاسخ، جداول مقایسه دوتایی تشکیل و در آنپس از استخراج عوامل
شده را از نظر میزان اهمیت هنده درخواست گردید که دو مؤلفه مطرح 

( تا بیشترین میزان اولویت 1بندی کند و از کمترین میزان اولویت )عدد اولویت
ها به ( مقداری را به آن اختصاص دهد. این مقایسه بین تمام مؤلفه9)عدد 

نامه درج دهندگان در پرسشدو انجام و اعداد مورد نظر توسط پاسخ رت دوبهصو
 نسخه  Expert Choiceافزار بندی وارد نرمو برای مشخص شدن اولویت

افزار نامه با استفاده از نرخ ناسازگاری در این نرمگردید. پایایی پرسش 11
دهنده بود و نشان  1/0ای کمتر از های مقایسهسنجیده شد که در تمام ماتریس

شده است. الزم به ذکر است که به جهت رعایت های داده سازگاری بین پاسخ
ها بدون ذکر نام و مشخصات نامهمالحظات اخالقی در انجام پژوهش، پرسش

 دهندگان تکمیل گردید. توسط پاسخ
 

 یاطالعات یهاگاهیمنابع در پا ینحوه جستجو: 1جدول 

 واژگان اصلی جستجو پایگاه اطالعاتی
Web of Science, Scopus, 

PubMed, ProQuest, 

Cochrane, ScienceDirect, 

Google Scholar 

("Medical Tourist" OR "Medical Tourists" OR "Medical Tourism" OR "Health Tourist" OR 

"Health Tourists" OR "Health Tourism" OR "Surgical Tourist" OR "Surgical Tourists" OR 

"Surgical Tourism" OR "Therapeutic tourist" OR "Therapeutic tourists" OR "Therapeutic 

tourism" OR "Cure tourist" OR "Cure tourists OR "Cure tourism") AND (Determin* OR 

Factor* OR Effect* OR Relation* OR Influence* OR Impact* OR Predict* OR Function* OR 

Significance* OR Feature* OR Characteristic* OR Distribution* OR Increas* OR Facilitator* 

OR Obstacle*) AND (Attract*) in Title/Abstract Field, Publication date from 2003/03/21 to 

2020/01/20; English 
Irandoc, SID, Magiran, 

Medlib, Civilica 
 گردشگری عالج بخش " OR "گردشگری درمانی" OR "گردشگری سالمت" OR" گردشگری پزشکی"همه )

" OR" گردشگری تندرستی" OR"توریسم درمانی " OR"توریسم پزشکی" OR" عوامل "( و همه )"جراحیگردشگری

 (ها "کنندهتسهیل "OR "موانع جذب OR ""عوامل جذب "OR "مؤثر
SID: Scientific Information Database 
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 مندمرور نظام ندیمراحل انتخاب مقاالت در فرا: 2جدول 

 منابع منتخب شدهمنابع حذف  مراحل انتخاب منابع مرتبط
 1491 - تعداد نتایج اولیه

 1225 266 حذف موارد تکراری
 140 1085 بررسی عنوان
 60 80 بررسی چکیده
 38 22 بررسی محتوا
 30 8 کنترل کیفی

 

 هایافته

بندی عوامل مرتبط با جذب گردشگران جایی که مطالعه حاضر با هدف اولویتاز آن
( استخراج گردید و 3نهایی )جدول قاالت شد، عوامل مختلف از م پزشکی انجام

های ها، زیرساختدر دو حیطه عوامل درمانی و غیر درمانی، هفت زیرحیطه )هزینه
ه زیرگوی 66گویه و  27فنی و تخصصی، کیفیت خدمات و شرایط محیطی(، 

 آمده است. 4بندی گردید که در جدول دسته

مل گردشگران کننده شادر مرحله بعدی تحقیق، نظرسنجی از افراد شرکت
نفر( انجام گردید. عوامل  10نفر( و خبرگان و کارشناسان این حوزه ) 8پزشکی )

 است. آمده 5مرتبط با جذب گردشگران پزشکی به ترتیب اولویت در جدول 

 

 بحث
مانی از اولویت باالتری ، مشخص شد که عوامل در5های جدول بر اساس داده

نسبت به عوامل غیر درمانی برخوردار است. در این دسته از عوامل، عامل کیفیت 
ویژه کیفیت خدمات کادر درمان از نظر هر دو گروه خبرگان و خدمات و به 

درمانی های تی که هزینهباشد؛ در صورگردشگران از اهمیت بیشتری برخوردار می
 (7-9)های پیشین های پژوهشدر درجه دوم اهمیت بود. این نتیجه با یافته

های همخوانی داشت؛ در حالی که در مطالعه توکلی و محمدیان ساروی، هزینه
. این موضوع با توجه به رقابتی شدن این (10)گرفت  درمانی در اولویت اول قرار

رسد که را دارد، به نظر منطقی میهای اخیر که کیفیت نقش اصلی حوزه در سال
 ها در اولویت بعدی قرار داشته باشد.هزینه

 

 یعوامل مرتبط با جذب گردشگران پزشک یمند جهت بررسشده با مرور نظام مقاالت استخراج ستیل: 3جدول 

 CASPنمره  روش پژوهش های کلیدییافته منبع
 11 تحلیلی -توصیفی زیرشاخص 24شاخص و  4عوامل جذب گردشگران درمانی شامل  5

 12 پیمایشی -توصیفی کننده در جذب گردشگرانبررسی عوامل تعیین 11
 12 تحلیلی -توصیفی بررسی اثرگذاری برخی از عوامل فرهنگی بر جذب گردشگر پزشکی 12
 10 عملکردی -کیفی بررسی عوامل تأثیرگذار در جذب گردشگر 13
 12 پیمایشی -تحلیلی -توصیفی استخراج عوامل مناسب آمیخته بازاریابی در جذب توریسم پزشکی به ایران 14
 10 همبستگی -توصیفی عنوان کشور مقصدگیری گردشگران برای انتخاب ایران به در تصمیمبررسی عوامل مؤثر  15
 12 پیمایشی -توصیفی بندی عوامل مؤثر بر جذب توریسم سالمت و ارایه پیشنهادهای ارتقابررسی و اولویت 10
 9 پیمایشی -توصیفی های مراکز درمانیمشخصههای مقصد و شناسایی وضعیت گردشگری درمانی در ایران از دو جنبه مشخصه 6
 11 مقطعی -توصیفی گیری چند معیارهبندی عوامل مؤثر در جذب گردشگر سالمت با رویکرد مدل تصمیمشناسایی و اولویت 7

 10 تحلیلی-توصیفی  نظر مدیران بیمارستانبندی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران پزشکی از نقطهرتبه 16
 11 مقطعی -توصیفی بندی عوامل مؤثر در جذب گردشگران بهداشتی در استان تهرانشناسایی و اولویت 8

 11 توصیفی بررسی عوامل مؤثر بر گردشگری پزشکی جراحی قلب 17
 12 تحلیلی-توصیفی  شناسایی عوامل مؤثر در جذب گردشگران سالمت 18
 11 تحلیلی-توصیفی  تأثیر عوامل مرتبط بر جذب گردشگران سالمت 19
 11 مقطعی -توصیفی تعیین عوامل مؤثر بر جذابیت گردشگران پزشکی خارجی 20
 9 مقطعی -تحلیلی-توصیفی رسانی در جذب گردشگران پزشکیهای اطالعتأثیر متغیرهای مکانیزم 21
 10 تحلیلی -توصیفی شهر تبریزبررسی و شناخت وضعیت موجود صنعت گردشگری سالمت و پزشکی خارجی کالن 22
 9 تحلیلی -توصیفی های گردشگری پزشکی درمانی با میزان جذب توریسمبررسی رابطه قابلیت 23
 12 مقطعی -توصیفی های منتخب خصوصی و دولتی تهران در جذب گردشگر درمانی از دیدگاه مشتریان خارجیبررسی عملکرد بیمارستان 24
 8 مقطعی -توصیفی بر روی قصد انتخاب مشتریان چینی برای توریسم پزشکی WOMبررسی اثرات تجربی  25
 11 همبستگی -توصیفی بندی موانع گردشگری سالمتارزیابی و رتبه 26
 12 کیفی مدل جذب گردشگر سالمت در ایران 27
 11 کیفی -کمی تعیین عوامل مؤثر بر سفر درمانی به ایران از دیدگاه گردشگران آذربایجانی 28
 12 پیمایشی -توصیفی های گردشگری سالمتسازی زیرساختطراحی و مدل 29
 12 همبستگی -توصیفی ترین عوامل انگیزشی بیماران خارجی برای مسافرت به ایرانشناسایی مهم 30
 9 تحلیلی -توصیفی بندی عوامل داخلی مؤثر بر جذب گردشگران پزشکی در ایرانارزیابی و اولویت 31
 10 پیمایشی -توصیفی بررسی رابطه میان متغیرهای مختلف با جذب توریسم درمانی در کشور 32
 12 پیمایشی -توصیفی بررسی راهکارها و موانع جذب گردشگری و توریسم درمانی 33
 8 کیفی های دبیدر بیمارستان (MT) ( برای تقویت گردشگری پزشکیDMبازاریابی دیجیتال ) نقش 34
 10 مقطعی -توصیفی های مشهد برای جذب گردشگران بهداشتیآمادگی بیمارستانارزیابی  35

CASP: Critical Appraisal Skills Program; WOM: Word-of-Mouth; DM: Digital Marketing; MT: Medical Tourism 
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 یریگمیدرخت تصم لیجهت تشک یجذب گردشگران پزشک عوامل مرتبط با: 4جدول 

 زیرگویه گویه زیرحیطه حیطه

 عوامل درمانی

   های درمان در ایرانصرفه بودن هزینهبه های درمانیهزینه
   هزینه اداری مرتبط با درمان

   هاشفافیت نرخ تعرفه
های فنی و زیرساخت

 تخصصی
با بیمار خارجی قبل و  وجود امکانات برای مشاوره پزشکی
 بعد از درمان

  

   وجود پیوستگی در زنجیره درمان
   ( امور درمانFollow-upساختار بیمارستان پیگیری )

   ایپوشش بیمه
   ایدفاتر خدمات بیمه

 کیفیت خدمات

 یخدمات کادر درمان تیفیک
 دهندگان خدماتتخصص و مهارت ارایه  اعتبار و شهرت پزشکان متخصص

 پذیری مراکز درمانیپاسخگویی و مسؤولیت سوابق درخشان گروه پزشکی و درمانی
 پزشکان تیفیاقوام و دوستان در خصوص ک یهاهیتوص

 مارستانیخدمات ب تیفیک
 المللیرعایت استانداردهای بین المللی کیفیت توسط بیمارستان و مراکز درمانیاخذ گواهینامه بین

 هادر بیمارستان IPDاندازی واحد راه المللی اعتبارسنجیهای بیندر دسترس بودن بیمارستان
 یو مراکز درمان هامارستانیدر ب شرفتهیپ یتخصص زاتیامکانات و تجه

 شده هیتنوع خدمات ارا

 های ترغیبیارایه بسته های درمانی مرتبط متنوعارایه بسته
 موقع خدمات درمانیارایه سریع و به آفرینی درمانارزشکیفیت و 

 سابقه درخشان و کهن طب پزشکی های بهداشتی باکیفیت باالمراقبت
 و...( یاهیدرمان گ ،یدرمان )طب اسالم یهاتنوع روش

عوامل غیر 
 درمانی

 ریغ یهانهیهز
 یدرمان

   مناسب بودن قیمت سایر خدمات
   ونقلو حمل های کم سفرهزینه

   هزینه کم خدمات تفریحی
   هزینه کم محل اقامت

و  یفن یهارساختیز
 یتخصص

 یکیالکترون یهارساختیز
 بانکداری الکترونیکی امکان برقراری ارتباطات الکترونیکی

 سایتپاسخگویی به نیاز گردشگران از طریق وب های اعتباری رایج دنیااستفاده از کارت
 بهداشت یگردشگر یبرا یمصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک تیساوب

 یبانیپشت یهارساختیز

 وجود امکانات اقامتی و رفاهی مناسب برای همراهان ها و مهمانسراها و مراکز درمانیامکانات و تسهیالت موجود در هتل
سازمان یا نهاد مجزا برای پیگیری امور گردشــگران یک  ای و هوایی مطلوبدسترسی آسان به امکانات جاده

 سالمت
 سهولت سفر ترین فاصله با بیمارستانها با استاندارد معتبر در نزدیکهتل

 تسهیل در صدور روادید پزشکی های دولتیارتباط بین بخشی مناسب بین دستگاه
 پزشکیحضور تسهیل گرهای  هاکننده بین سازمانستاد هماهنگ

 ربطیذ یهادستگاه نیو ارتباط ب یورود گردشگران و هماهنگ لیتسه
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 )ادامه( یریگمیدرخت تصم لیجهت تشک یعوامل مرتبط با جذب گردشگران پزشک: 4جدول 

 زیرگویه گویه زیرحیطه حیطه

عوامل غیر 
 درمانی

و  یفن یهارساختیز
 یتخصص

 غاتیو تبل یابیبازار

 هاتبلیغات سفارتخانه و درمانی منطقهبرند خدمات بهداشتی 
داشتن بروشور، اسناد الکترونیکی و غیر الکترونیکی برای معرفی خدمات به 

 بیماران به زبان انگلیسی
تدوین اطالعات و بروشورهای راهنمای گردشگران در 

 اماکن گردشگری
 زبان فارسیآشنایی گردشگران پزشکی با  تجارب سفر گردشگران پزشکی به ایران

 حضور مترجم انگلیسی برای کمک به بیمار های خارجیآشنایی کارکنان به زبان
 موقع دستاوردهای پزشکیرسانی بهاطالع خدمات پزشکی ایران توسط گردشگران WOMتبلیغ 

 الکترونیکیهای های تلویزیونی، روشای، برنامههای راهنما، تبلیغات رسانهبروشورها، کتابچه

   تسهیالت رفاهی خدمات تیفیک
   و نقل هوایی ها و حملوضعیت خوب فرودگاه

   هاوضعیت مناسب هتل
   باال بودن کیفیت خدمات غیر درمانی

   های بین شهرهاها و استراحتگاهکیفیت مطلوب رستوران
 های فرهنگیتنوع جاذبه های زبانی و فرهنگیمشابهت یعوامل فرهنگ شرایط محیطی

 نوازی مردمفرهنگ مهمان احترام به عقاید گردشگران سالمت
 شناختیعوامل جامعه روابط کادر پزشکی یعوامل اجتماع

 های مناسب برخورد با گردشگران در مرزهاشیوه دوستی کادر درمانانسان
 رانیدر ا یدوستان گردشگران پزشک ایحضور بستگان و 

 ایمنی مسافرتی امنیت اجتماعی در منطقه یاسیعوامل س
 موقعیت بین کشورهای اسالمی ثبات سیاسی

 های تفریحیتنوع جاذبه مکان مناسب برای آرامش پس از درمان ییایعوامل جغراف
 ارزش ویژه برند شهر آثار باستانی زیاد و پیشینه تاریخی
 نزدیکی هتل و مراکز اقامتی جذابیت غذایی و آشامیدنی محلی

 منابع طبیعی گردشگری های مذهبی و گردشگریجاذبه
 منظور درمانگرم، لجن و شن به  یمعدنآب یهاچشمه یعیگسترده طب ریوجود ذخا

IPD: International Patient Department; WOM: Word-of-Mouth 
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 Analytic Hierarchy Process (AHP)بندی عوامل مرتبط با جذب گردشگران پزشکی با روش اولویت: 5جدول 

 اولویت از دیدگاه گویه اولویت از دیدگاه زیرحیطه اولویت از دیدگاه حیطه
 گردشگران خبرگان گردشگران خبرگان گردشگران خبرگان

 1 1 های خدمات درمانیبودن هزینهصرفه به 2 2 های درمانیهزینه 1 1 عوامل درمانی

 3 3 های اداری مرتبط با درمانهزینه

 2 2 هاشفافیت نرخ تعرفه 

 4 3 وجود امکانات برای مشاوره پزشکی با بیمار خارجی قبل و بعد از درمان 3 3 های فنی و تخصصیزیرساخت

 5 4 وجود پیوستگی در زنجیره درمان

 1 2 ( امور درمانFollow-upساختار بیمارستان پیگیری )

 2 1 ایپوشش بیمه

 3 5 ایدفاتر خدمات بیمه

 1 1 کیفیت خدمات کادر درمانی 1 1 کیفیت خدمات

 2 3 کیفیت خدمات بیمارستان

 3 2 شدهتنوع خدمات ارایه 
 1 1 مناسب بودن قیمت سایر خدمات 1 2 درمانیهای غیر هزینه 2 2 عوامل غیر درمانی

 3 3 و نقلهای کم سفر و حمل هزینه

 4 4 هزینه کم خدمات تفریحی

 2 2 هزینه کم محل اقامت

 1 2 های الکترونیکیزیرساخت 4 3 های فنی و تخصصیزیرساخت

 3 3 های پشتیبانیزیرساخت

 2 1 تبلیغاتبازاریابی و 

 1 5 تسهیالت رفاهی 2 1 کیفیت خدمات

 4 1 و نقل هوایی ها و حملوضعیت خوب فرودگاه

 3 2 هاوضعیت مناسب هتل

 2 3 باال بودن کیفیت خدمات غیر درمانی

 5 4 های بین شهرهاها و استراحتگاهکیفیت مطلوب رستوران 

 2 2 عوامل فرهنگی 3 4 شرایط محیطی

 3 2 عوامل اجتماعی

 1 1 عوامل سیاسی

 4 3 عوامل جغرافیایی
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بر اساس نتایج تحقیق حاضر، در حیطه عوامل غیر درمانی نیز زیرحیطه 
کیفیت خدمات غیر درمانی در باالترین اولویت از نظر خبرگان حوزه گردشگری 

های غیر که از منظر گردشگران پزشکی، هزینه پزشکی قرار داشت؛ در صورتی
ترین رتبه را ایینباشد و شرایط محیطی، پدرمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می

به خود اختصاص داد. قاسمی یالقوزآغاج و همکاران نیز در پژوهش خود، مناسب 
دانند. بودن قیمت خدمات غیر درمانی را بعد از شاخص هزینه پایین درمان می

های کیفیت و هزینه را از نوع علت برشمردند که بیشترین تأثیر را ها شاخصآن
از عوامل مؤثر بر جذب گردشگر پزشکی در استان  ها دارند وبر سایر زیرشاخص

شدن، بیماران در ؛ چرا که در عصر جهانی (5)روند آذربایجان شرقی به شمار می
حال خرید خدمات مناسب و باکیفیت سالمت در سراسر جهان هستند که این امر 

بنابراین، یکی (. 1منجر به توسعه بسیار زیاد پدیده گردشگری سالمت شده است )
که طوری  باشد؛ بهاز راهکارهای مؤثر در این مورد، پیگیری پس از درمان بیمار می

المللی و دریافت گواهی ها برای نزدیک شدن به استانداردهای بینبیمارستان
المللی، باید به حیطه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار توجه بیشتری داشته اعتباربخشی بین

(. در 36امات اصالحی، استانداردهای الزم در این حیطه را ارتقا دهند )باشند و با اقد
 شده است. ها اشاره شده که در ادامه به برخی از آن این زمینه، مطالعاتی نیز انجام

یمار، یکی زارعی و همکاران در تحقیق خود گزارش نمودند که تداوم درمان ب
( که با نتایج به دست 37باشد )دار مد نظر گردشگران پزشکی میاز موارد اولویت

آقا رحیمی  وآمده از بررسی حاضر نیز همخوانی داشت. از سوی دیگر، صدر ممتاز 
هنگی صنعت برای بیماران و همانیز در پژوهشی اظهار نمودند که توسعه محصول 

زشکی سالمت با صنعت گردشگری، از جمله الزامات ارتقای صنعت گردشگری پ
ها، جایگاه جغرافیایی شده در مصاحبهباشد. همچنین، یکی از موارد مشخص می

افت که موقعیت قرار یبه این نتیجه دست  Berkowist(. 38باشد )بیمارستان می
موقع ای است؛ چرا که این مصالح به اصل بهاهمیت ویژه گرفتن بیمارستان دارای

شود. عالوه بر نزدیکی و در دسترس بودن، و در دسترس بودن خدمات مربوط می
گر بیمارستان بیمارستان نباید در مکانی واقع شود که برای سالمتی مضر باشد. ا

ای به هکنار یا نزدیک به یک مکان صنعتی و شلوغ قرار گیرد، مشکالت عدید
تر ن(. مکان در حقیقت حول محور موضوع دسترسی آسا39وجود خواهد آمد )

تواند به علت عدم دسترسی (. آمیزه مکان می40باشد )مشتریان به خدمات می
ها و همچنین، عدم انگیزه مشتریان آسان و فاصله زیاد آن، باعث افزایش هزینه

 (.41جهت انتخاب باشد )

گیری بیماری کرونا، جهت انجام شرایط همه مطالعه حاضر با توجه به
تحقیقات میدانی و دریافت اطالعات از خبرگان دچار وقفه گردید و در ادامه، به 

ای انجام گرفت که این مسأله منجر به طوالنی های مختلف از جمله رایانهشیوه
 گیری بهتر از نظرات متخصصان گردید.شدن زمان انجام پروژه و عدم امکان بهره

 

 گیرینتیجه
عنوان  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در زمینه گردشگری پزشکی، کیفیت به

که کیفیت وجود نداشته باشد، جبران مطرح است؛ یعنی در صورتی عامل غیر قابل 
گیری تواند خأل آن را برای بیمار پر کند و وی در تصمیمهیچ عامل دیگری نمی

راین، افرایش سطح کیفیت خدمات پزشکی به خود تجدید نظر خواهد کرد. بناب
ای عاملی است که موجب افزایش انتخاب ایران طور حرفهگردشگران خارجی به 

شود. از طرف دیگر، با توجه به اهمیت عنوان یک مقصد گردشگری سالمت میبه 
های درمان در ایران در مقایسه با سایر کشورها در بعد متناسب بودن هزینه

های باالی گردشگری طبیعی و تاریخی ایران از همچنین، جذابیتاقتصادی و 
گیری از آن، باعث رونق این توان با بهرهسوی دیگر، فرصت مناسبی است و می

 حوزه در کشور شد و ضمن ایجاد اشتغال، درامد ارزی مناسبی نصیب کشور کرد.

 

 پیشنهادها
ان در ساخت هتل بیمارستشود با های مطالعه حاضر، پیشنهاد میبر اساس یافته

ها و شهرهای همچون یزد، ضمن افزایش رضایت گردشگران و ارتقای شاخص
توجهی از گردشگران استاندارهای درمانی و غیر درمانی، موجب جذب سهم قابل 

 این حوزه شد.

 

 تشکر و قدردانی
دی وسیله از همکاری صمیمانه کلیه مسؤوالن مراکز پزشکی شهر یزد و افرابدین 

 د.آیید، تشکر و قدردانی به عمل مکه در انجام این پژوهش همکاری نمودن

 

 تضاد منافع
 .اندنداشته یتضاد منافع گونهچیه سندگانیدر انجام پژوهش حاضر، نو
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Abstract 
Introduction: Today, the medical tourism market has been raised as one of the revenue industries in the world. In the tourism 

industry, factors have a direct and important impact on boom and expansion that causes some countries to become a medical tourism 

pole. This study aimed at prioritizing factors related to the absorption of medical tourists in Yazd City, Iran. 

Methods: In the first step, using the keywords such as "medical tourism, effective factors and absorption factors", Web of Science, 

PubMed, Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, Scientific Information Database (SID), Magiran, Medlib, Civilica, and Irandoc 

were reviewed, and related factors with the absorption of tourists were extracted; and in the second stage, using the hierarchical 

analysis model, by the research community consisting medical tourists and experts in this area, these factors were prioritized. 

Results: Factors were identified in the two themes, seven subthemes, and 27 items; among them, the subtheme of the quality of 

health services, and item of the quality of the treatment staff had the most importance and priority from the viewpoint of medical 

tourists and experts in this area. 

Conclusion: One of the ways to increase tourists attracting and influencing tourists to choose Iran as a destination country, is to 

increase the quality of services, especially medical services, along with reducing costs, and making them competitive. 

Keywords: Medical Tourism; Hierarchical Analysis; Hospitals 

 
Received: 02 Nov., 2021 Accepted: 02 Feb., 2022 Published: 04 Feb., 2022 

 
Citation: Shafii M, Asqari R, Rahimi MK, Ranjbar M, Madadizadeh F, Jafarian F. Prioritization of Factors Related to Attracting 

Medical Tourists in Yazd City, Iran. Health Inf Manage 2022; 18(6): 248-57. 

 
 

 

Original Article 

http://dx.doi.org/10.22122/him.v18i6.4422
https://orcid.org/0000-0002-9963-2045
https://orcid.org/0000-0001-7390-9774

