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 جراحي قلب باز و آب مرواريد چشم(عمل موردي  مطالعه) مزيت رقابتي بازاريابي گردشگري پزشکي ايران

 

 3مجرد قيفا، 2حميد جاويدي ،1زاده يمحمدرضا حميد

 
 

  چكيده
. در باشد يم توجه مورد ييايمقصد آس يکشورها در ژهيو به ،صنعت نيا در يرقابت تي. کسب مزاست گريد يکشور در معالجهمنظور  همسافرت ب ،يپزشک يگردشگر مقدمه:

 .شد پرداخته رانيا يپزشک يگردشگر يابيدر بازار يرقابت تيمز جاديعوامل ا نييتعبه  حاضر، پژوهش

در آزمون  يدرصد 70 ييايپا باو  کرتيل اسيبا مق يسؤال 15 يا نامه استفاده از پرسش ضمن ،ها داده يگردآور يبرا. دبو موردي نوع از و توصيفي حاضر پژوهش :بررسيروش 

Cronbachs alpha، شد.  انتخاب رازيتهران، مشهد و ش يمنتخب شهرها يها مارستانيب در خارجي مارانيبو  يرانيجراحان قلب و چشم ا از نفري 67 يا نمونه يبه روش غربالگر

2 و t ياستنباط يها روش از استفاده با ها داده
 افزار نرم در SPSS ديگرد ليتحل. 

عمل  تيموفق شکان،مهارت پز خصوص در. شتدا وجود يدار يمعن يوابستگخدمات بيمارستاني  و آوري فن ،انتظار زمان، نهيهز پزشکان، مهارتميان مزيت رقابتي و  ها: يافته

. اهميت داشتو عمل  مارستانيب يها نهيهز ،اقامت د،يرواد اخذدارو،  يها نهيهز و تيزيو حق نه،يهز عامل. در بود تياهم نيشتريبداراي  عيو سر حيصح زيتجو و صيتشخ ي،جراح

 . دبو تيز اهميحا يمارستانيآوري و خدمات ب در عامل فن يخدمات و امکانات رفاه تيفيک عمل، اتاق زاتيتجه ودر عامل زمان  تيزينوبت و ،ديانتظار صدور رواد زمان

 جذب عامل نيتر مهم يرانيا پزشکان مهارتاست.  يرقابت تيمز يانتظار کوتاه دارا زمانو  نييپا نهياز پزشکان با مهارت باال، هز ياز نظر برخوردار بيترت بهايران  گيري: نتيجه

 .ندارد يمطلوب يرقابت تيوضع يرفاه امکانات و خدمات تيفيک عمل،اتاق  زاتيتجه ژهيو به يمارستانيب آوري فن و خدمات نهيزم در رانياوجود،  نيا با .باشد يم يپزشک گردشگران

 راناي ؛ها مارستانيب ؛يپزشک يگردشگر ؛يابيبازار هاي کليدي:  واژه

 
 20/6/1395 پذيرش مقاله: 26/5/1395 اصالح نهايي: 17/6/1394 مقاله: دريافت
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 مقدمه
های  عمل مانند های پزشکي استفاده از خدمات و مراقبت ،گردشگری پزشکي

شامل  ،باشد. همچنین در خارج از كشور مي جراحي قلب، چشم و نظایر آن
گردشگری پزشکي (. 1است )زیبایي و كاشت دندان  ي همچون جراحيهای عمل
این های اخیر  در سال(. 2شود ) محسوب مي در صنعت گردشگری جاویژه  یک
بر . شود بیني مي انداز مطلوبي برای آینده آن پیش و چشم داشتهرشد سریعي  بازار

پزشکي در تعداد گردشگران  ،اساس اعالم سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
در این میان، بازارهای نوظهور (. 3) گردد میلیون نفر برآورد مي 50سال بالغ بر 

 ندهست واسطه برخورداری از مزیت قیمتي از موقعیت رقابتي مناسبي برخورداره ب
 ي مانندمسافرت گردشگران پزشکي از كشورهای توسعه یافته به كشورهایو 

قابل توجه  ،های درمان جویي در هزینه سنگاپور با هدف صرفه، تایلند و هند
قلب در  پس بای عمل هر يدرمان نهیهز كه يحال در ،نمونه عنوان بهاست. 

 و هند یكشورها در رقم نیا باشد، يهزار دالر م زدهیس و کصدیبالغ بر  کایآمر
 دلیل به لندیتا ،نیهمچن. است دالر هزار زدهیسو  هزار ده بیترت به لندیتا

 و ونیلیم دوبه جذب  موفق عوامل، ریسا كنار در يمتیق تیمز نیا از یبرخوردار
 جذب زانیم نیباالترشد كه  2013در سال  يپزشک گردشگر هزار پانصد

 (.4) گردد يم محسوب بیرق یها كشور انیم در گردشگر
رشد و گسترش گردشگری پزشکي تحت تأثیر عوامل مختلفي قرار دارد. 

تبیین ترین عامل  ارزش ادارک شده مهمكه  دادنشان  Wangنتایج پژوهش 

شامل ادراک بیمار از كیفیت درمان،  است وكننده استفاده از خدمات پزشکي 
سؤالي كه (. 5) باشد تجربه اقامت خوشایند و ادراک ریسک مي، كیفیت خدمات

تواند برای یک مقصد گردشگری  این است كه چه عواملي مي ،شود مطرح مي
صورت  Negarو  Enderwickیت نماید. در پژوهشي كه توسط زپزشکي ایجاد م

، حساس به قیمت صنعتعنوان ه ضمن تبیین ماهیت خدمات بهداشتي ب ،گرفت
 رقبایترین عوامل مزیتي  المللي مهم دات بینوهای دولت و مرا دو عامل حمایت

های باال و عدم  های انتظار طوالني، هزینه صف ،آسیایي معرفي شد. همچنین
 مانند جراحي پالستیک و دندان در كشورهای توسعه يای خدمات شش بیمهپو

 مانند تایلند، هند، مالزی و سنگاپور ي یافته باعث مسافرت متقاضیان به كشورهای
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كیفیت خدمات، دسترسي جهاني مشخص شد كه در پژوهشي دیگر (. 6) شود مي
 ترین عوامل تأثیرگذار بر گردشگری پزشکي و شرایط نظام سالمت كشور مهم

سهولت دسترسي و هزینه در  ،دهنده دسترسي جهاني باشد. عوامل تشکیل مي
انتظار مورد  زمانو  ها رویهنظر گرفته شد و در خصوص شرایط نظام سالمت نیز 

در پژوهشي عوامل هزینه، زمان و همکاران  Sarmad. (7) بررسي قرار گرفت
 آنان. پژوهش (8ند )های نوین و مهارت را مورد توجه قرار داد انتظار، تکنولوژی

های جراحي  هزینه و زمان انتظار عمل ،ای توسعه یافتهدر كشورهكه  دادنشان 
سه عامل مهارت، تکنولوژی  ،باشد. همچنین از بازارهای نوظهور مي یشترزیبایي ب

(. با 8) گردد تر باعث جذب گردشگران به این كشورها مي و زمان انتظار كوتاه
ران به توجه به روند جذب گردشگران پزشکي به كشورهای آسیایي و پتانسیل ای

های گردشگری، در  كشور برتر دنیا از نظر برخورداری از جاذبه 10عنوان یکي از 
در بازار گردشگری پزشکي ایران مورد  عوامل ایجاد مزیت رقابتيپژوهش حاضر، 

 .گرفتارزیابي قرار 
 

 روش بررسي
 یمورد مطالعهنوع  ازو  يفیتوص روش، لحاظ ازپژوهش حاضر كاربردی بوده و 

های  جامعه آماری آن را بیماران خارجي تشکیل دادند كه برای انجام عمل .دبو
جراحي آب مروارید و قلب باز به ایران سفر كرده بودند. همچنین، آن دسته از 

جامعه  ءپزشکان متخصص چشم و قلب كه دارای بیماران خارجي بودند، نیز جز
 از پژوهش، یآمار جامعه و موضوع به توجه باشدند.  آماری محسوب مي

روش ابتدا شهرهای شیراز،  نی. در اشد استفاده یغربالگر روش  به یریگ نمونه
مقصد گردشگر پزشکي انتخاب شدند. سپس  یشهرهاتهران و مشهد به عنوان 

ها جراحاني  آن انیو از م هیتهاز پزشکان متخصص قلب و چشم  يفهرست
 ،نیهمچن. بودندكه عمل جراحي قلب باز و آب مروارید انجام داده  ندانتخاب شد

  كه به كشورهای خارجي مسافرت كرده كه عالوه بر این دندجراحاني انتخاب ش
. برای انتخاب بیماران، ندبودند، در ایران نیز بیمار خارجي برای مداوا داشت

مروارید انجام  های جراحي قلب باز و آب هایي كه عمل از بیمارستان يفهرست
هایي كه مراجعیني از سایر كشورها  بیمارستان ن،یب نیانتخاب و از ا ،دادند مي

 اختیار در ،تنظیم از بعد نامه پرسش روایي، افزایش منظور بهشد.  دهیبرگز ،داشتند
 نییتع منظور به. گردیداستفاده  نظرات، اعمال از پس و گرفت قرار جراحان

 محاسبهاستفاده شد كه پس از  Cronbachs alphaنامه از روش  پرسش یيایپا
 بیضر كل، انسیوار وسؤاالت  یها رمجموعهیز یها نمره انسیوار

Cronbachs alpha ،70 بودن جامعه آماری  نامحدود لیدل به. شد حاصل درصد

جهت محاسبه حجم نمونه  بودند، يپزشک گردشگرانشامل پزشکان داخلي و  كه
  نانیسطح اطم بااز فرمول محاسبه تعداد نمونه از جامعه نامحدود 

 واحد به  67حجم نمونه  واستفاده  5/0 تیدرصد و نسبت موفق 10
  (.9) دست آمد

از نظر  رانیا يرقابت گاهیجا نییبا هدف تع ها هیفرض یریگ شکل مرحله در
 هیچهار فرض يمارستانیخدمات ب آوری و فن ،زمان انتظار نه،یمهارت پزشکان، هز

 سهیمقا ،ها هدف هیدر هر كدام از فرض كه نیتوجه به ا باشکل گرفت،  يفرع
 یبرادرصد  10 یدار يسطح معن در t روشاز  ،بود یجامعه آمار کی نیانگیم

 به حاضر، پژوهش ياصل هیفرض ،نی(. همچن10ها استفاده شد ) هیآزمون فرض
 يرقابت تیو مز چهارگانه عوامل نیا انیم ارتباط و يوابستگ نییتع منظور

  یدار يآزمون آن در سطح معن یشکل گرفت كه برا يپزشک یگردشگر
2درصد از روش  10

  گردیداستفاده. 
 

 ها يافته
پاسخ دهندگان بیمار از درصد  45 داد كهتوزیع پاسخ دهندگان نشان بررسي 

تركیب بیماران بر حسب نوع  ،همچنین. بودنددرصد نیز پزشک  55خارجي و 
درصد عمل  75درصد عمل جراحي آب مروارید و  25 داد كهعمل جراحي نشان 

از درصد  75، ها توزیع وضعیت بیمارستانبا توجه به . داشتندجراحي قلب باز 
بررسي تركیب  ،همچنین بودند.درصد دولتي  25ها خصوصي و  بیمارستان

عمان،  از كشور درصد 69كه  دادنشان  أكشور مبدگردشگران پزشکي با توجه به 
 .دندرصد نیز از بحرین بود 8درصد از امارات و  23

مهارت پزشکان، هزینه  عامل فرعي بر اساس چهار های های فرضیه داده
آوری و خدمات بیمارستاني گردآوری شد. در  فن ،انتظار زمان، و اقامت درمان

مقایسه بین  و مهارت طراحي شدعامل در مورد  4تا  1های  سؤال ،نامه پرسش
تشخیص  مؤلفهمهارت پزشکان ایراني و پزشکان سایر كشورها بر اساس چهار 

و موفقیت عمل جراحي صورت گرفت.  حیصحصحیح، تشخیص سریع، تجویز 
از سطح مهارت  باالتراز پاسخ دهندگان مهارت پزشکان ایراني را  درصد 88/81

 (.1)جدول  نددان یر كشورها ميپزشکان سا
آوری  نامه جهت مقایسه امکانات و فن پرسش 7تا  5های  سؤال
سه عامل امکانات رفاهي،  گردید وطراحي  های ایران و سایر كشورها بیمارستان

 57ه شده به بیماران و تجهیزات اتاق عمل در نظر گرفته شد. یكیفیت خدمات ارا
 باالترهای ایران را  آوری و امکانات بیمارستان فندهندگان سطح  از پاسخ درصد

 (.2)جدول  دانند يماز سایر كشورها 
 

 اه کشور ريسا پزشکان با سهيمقا در يرانيا پزشکان مهارت سطح: 1جدول 

 هاي مهارت مؤلفه
 سطح مهارت 

 کشورها ريسا از باالتر برابر ها کشور ريسا از تر پايين
 معيار انحراف ± ميانگين

 ضريب

 فراواني )درصد( فراواني )درصد(  فراواني )درصد( تغييرات

 0/17 30/4 ± 73/0 59( 84) 11( 16) 0( 0) تشخيص صحيح

 7/28 96/3 ± 13/1 51( 73) 13( 19) 6( 9) تشخيص سريع

 7/20 14/4 ± 86/0 58( 58) 9( 13) 3( 8) صحيحتجويز 

 0/17 36/4 ± 74/0 65( 65) 2( 3) 3( 5) موفقيت عمل

 - 19/4 88/81 75/12 4/5 ميانگين درصد
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 کشورها ريسا به نسبت يرانيا يها مارستانيب آوري فن و خدمات يفيک سطح :2 جدول

 يمارستانيب آوري هاي خدمات و فن مؤلفه

 آوري کيفي خدمات و فنسطح 

 کشورها ريسا از باالتر برابر کشورها ريسا از تر پايين
 معيار انحراف ± ميانگين

 ضريب

 فراواني )درصد( فراواني )درصد( فراواني )درصد( تغييرات

 3/40 27/3 ± 32/1 28( 40) 23( 33) 19( 27)  يرفاه امکانات

 3/27 56/3 ± 97/0 44( 63) 13( 19) 13( 18) خدمات تيفيک

 6/17 77/3 ± 66/0 47( 67) 22( 31) 1( 3) عمل زاتيتجه

 - 53/3 57 6/27 16 ميانگين درصد

 

ویزیت، عمل،  یها نهیهزمقایسه  نامه برای پرسش 13تا  8های  سؤال
پاسخ دهندگان، از  درصد 7/71شد.  يطراحبیمارستان، دارو، اقامت و اخذ روادید 

دانند.  مي كشورها ریسا از تر پایینهای مسافرت و درمان در ایران را  هزینه
های مسافرت و درمان در  پاسخ دهندگان، هزینهاز درصد  5/2 تنها ،همچنین
 (.3)جدول  دانستندكشورها  ریاز سا باالترایران را 

دو عامل مدت انتظار برای رسیدن نوبت و صدور زمان انتظار، مقایسه برای 
برای سفر و  دهندگان، مدت زمان الزم پاسخاز  درصد 69روادید طراحي شد. 

 (.4 د )جدولندان مداوا در ایران را كمتر از سایر كشورهای مقصد مي
 هدف با مرحله نیا در :گانهتعیین وابستگي مزیت رقابتي به عوامل چهار

 از ها داده يتوافق جدول لیتشک ضمن مل،اعو و يرقابت تیمز انیم يوابستگ آزمون
 از. شد دهیسنج رهایمتغ انیم ارتباط ای يوابستگ زانیم وندیپ بیضر محاسبه قیطر
 را اءیاش ای اشخاص یها مشخصه يتوافق جداول در ها یبند طبقه اغلب كه یيجا آن

 ،يوابستگ زانیم به ي،فیك یرهایمتغ ا اشاره بهب يعیطببه طور  كه كند يم فیتوص
 یو آزمون مورد استفاده برا شود يم اطالق وندیپ بیضر ها آن انیم روابط ای وندیپ

2 آزمون زیارتباط ن نیسنجش ا
 2آزمون  جی(. نتا11باشد ) يم

 سطح  در
میان مزیت رقابتي و عوامل در نظر گرفته شده  كه داد نشاندرصد  10 یدار نيمع

  (.5 پژوهش وابستگي وجود دارد )جدول نیادر 
 و آوری فن سطح مهارت،به عوامل  يرقابت یتمز ياز تأیید وابستگ پس

 یبرخوردار یینمرحله با هدف تع یندر ا انتظار، زمان و هزینه بیمارستاني، خدمات
 هایكشور یربا سا یسهو در مقا عوامل ایندر هر كدام از  يرقابت یتاز مز یرانا

 یدار در سطح معني tاز روش  ها آن آزمون یو برا یدگرد ینتدو فرضیاتي مقصد،
 یتاز مز یرانا یبرخوردار آمده دسته ب نتایجتوجه به  با. شد استفادهدرصد  10

 یمارستانيآوری ب خدمات و فن ،زمان انتظار ینه،هز مهارت،در چهار عامل  يرقابت
 گردشگران جذب عامل ینتر مهارت پزشکان مهم نتایج، ین. بر اساس اشد یرفتهپذ
و  یرانيپزشکان ا یانتفاوت م یزانم یشترینو ب یدآ مي شمار به یرانبه ا يشکپز

. پس از باشد يم يجراح یها عمل یتبه موفق مربوط هاكشور یرپزشکان سا
 یصمناسب و سرعت تشخ یدارو یزتجو یماری،ب یحصح یصعمل، تشخ یتموفق

د. آی به شمار ميكننده مهارت  نییتع یها مؤلفه نیتر تیاهم با بیترت به یماریب
 يرقابت تیمز یدارا زین يمارستانیآوری ب از خدمات و فن یاز جهت برخوردار رانیا
 تفاوت زانین میشتریب یاتاق عمل دارا زاتیتنها از بعد تجه وجود، نیباشد. با ا يم
 ،يمانند امکانات رفاه یيها و در خصوص مؤلفه است كشورها ریسا با
 یها داده يباشد. از طرف يبرخوردار نم يمناسب تیاز وضع رانیا یها مارستانیب

و  مارانیاز ب یيرایخدمات پذكه  دادنشان  ناحاصل از مصاحبه با متخصص
 .است رانیا یها مارستانیاز نقاط ضعف ب يکیها  همراهان آن
 تیاز مز نهیمقصد از نظر هز یكشورها ریبا سا سهیدر مقا رانیا ،نیهمچن

 رایبس تفاوت یدارا يرانیا پزشکان تیزیحق و ژهیو به ،برخوردار است يرقابت
 

 ها کشور ريسا به نسبت رانيا در درمان و سفر يها نهيهز سهيمقا :3 جدول

 هزينه هاي مؤلفه

 هزينهسطح 

 کشورها ريسا از باالتر برابر ها کشور ريسا از تر پايين
 معيار انحراف ± ميانگين

 تغييرات ضريب

 )درصد( فراواني فراواني )درصد( فراواني )درصد(

 9/40 66/1 ± 68/0 0( 0) 8( 11) 62( 89) حق ويزيت 

 0/43 13/2 ± 92/0 7( 10) 13( 18) 50( 72) هزينه عمل

 5/33 24/2 ± 75/0 3( 4) 21( 30) 46( 66) هزينه بيمارستان

 7/26 09/2 ± 56/0 0( 0) 14( 20) 56( 80) دارو هزينه

 6/32 26/2 ± 74/0 1( 1) 27( 39) 42( 60) هزينه اقامت

 1/25 31/2 ± 58/0 0( 0) 26( 37) 44( 63) هزينه رواديد

 - 11/2 5/2 8/25 7/71 ميانگين درصد
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 کشورها ريسا به نسبت رانيا در درمان و ديرواد اخذ انتظار زمان :4 جدول

 زمانهاي  مؤلفه

 

 انتظار

 زمان انتظار
 انحراف ± ميانگين کشورها ريسا از شتريب برابر کشورها ريسا از کمتر

 معيار

 تغييرات ضريب
 فراواني )درصد( فراواني )درصد( فراواني )درصد(

 4/34 21/2 ± 76/0 3( 4) 17( 24) 50( 72) انتظار نوبت

 9/28 36/2 ± 68/0 3( 4) 21( 30) 46( 66) انتظار روادید

 - 28/2 4 27 69 درصدمیانگین 

 

 يرقابت تيمز و عوامل يوابستگ آزمون جينتا :5 جدول

 چهارگانه عوامل ارزش درجه آزادي

 مهارت پزشکان 106/629 470

 خدمات بيمارستاني 587/623 470

 هزينه 440/709 517

 زمان انتظار 979/422 329

 

تر دارو در  نییپا متیعالوه، قه باشد. ب يم مقصد یكشورها ریسا با یادیز
 رانیا انیتفاوت م زانیم نیشتری. بباشد ميكشور  یها تیاز مز گرید يکی رانیا

 د،یرواد نهیهز دارو، متیق پزشکان، تیزیشامل حق و بیمقاصد به ترت ریو سا
 درباشد.  يم يجراح یها عمل نهیو هز يمارستانیب یها نهیاقامت، هز نهیهز

انتظار  زمان ،رانیبه ا سفر دیرواد اخذمدت زمان  ز،یعامل زمان ن خصوص

 باشد. يم كمتر بیرق یشابه كشورهام نیانگی، از ميو عمل جراح تیزیو
های پژوهش حاكي از آن است كه ایران به ترتیب دارای  در مجموع، یافته

باشد و دارای  بیشترین مزیت رقابتي در مهارت پزشکان، هزینه و زمان انتظار مي
 يمفهوم مدلني است. آوری بیمارستا كمترین مزیت رقابتي در خدمات و فن

 یگردشگر يابیبازار در يرقابت تیمز جادیا عوامل رندهیبرگ در كهپژوهش 
 آورده شده است. 1 شکلدر  ،باشد يم يپزشک

 

 بحث
در این پژوهش، وابستگي و ارتباط میان مزیت رقابتي بازاریابي گردشگری 

آوری و  های اقامت و درمان، صف انتظار، فن پزشکي و مهارت پزشکان، هزینه
نیز مؤید تأثیر و همکاران  Sarmadخدمات بیمارستاني تأیید شد. نتایج پژوهش 

 (. 8باشد ) پژشکي در بازارهای نوظهور مي رشد گردشگریاین عوامل در 
 

 
 : مدل مفهومي پژوهش1 شکل

 

 

 
 

مزيت رقابتي 

 گردشگري پزشکي

 ویزیتمدت انتظار 
 مدت انتظار صدور روادید

 زمان انتظار

 تشخیص سریع
 تشخیص صحیح

 تجویز صحیح 
 درجه موفقیت عمل 

مهارت 
 پزشکان

 

امکانات رفاهي 
 هابیمارستان

 كیفیت خدمات  
 تجهیزات اتاق عمل

 خدمات بیمارستاني 

 حق ویزیت پزشکان
 هزینه انجام عمل جراحي 

 هزینه بیمارستان 
 هزینه دارو 

 هزینه اقامت و هزینه اخذ روادید 

هزینه 
 درمان
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دهد كه مهارت پزشکان  های پژوهش نشان مي همچنین، تحلیل یافته
، كیفیت Wangبیشترین تأثیر را در ایجاد مزیت رقابتي دارد. بر اساس مطالعه 

باشد و  تأثیر را در ارزش ادراک شده از سوی گردشگر دارا مي درمان بیشترین
باشد  های تخصصي و تجربه پزشک مي ترین مؤلفه كیفیت درمان، مهارت مهم

با توجه  ،گریطرف د ازهای مطالعه حاضر در تطابق است.  كه از این منظر با یافته
 سرعت مؤلفه در تفاوت زانیم بودن نییپزشکان، پا یها مصاحبه جیبه نتا
های  از كمبود امکانات تشخیص به علت تحریم يناش رانیدر ا یماریب صیتشخ

وجود، سرعت تشخیص بیماری  نیباشد. با ا گذشته مي یها اعمال شده طي سال
 باشد. كشورها مي سایرباالتر از میانگین  همچنانتوسط پزشکان ایراني 

درمان، اقامت و  های ایران به ترتیب از نظر میزان مهارت پزشکان، هزینه
زمان انتظار كوتاه از موقعیت رقابتي مناسبي در مقایسه با سایر كشورها برخوردار 

آوری و خدمات بیمارستاني دارای مزیت  است. با این وجود، از نظر عامل فن
رقابتي باالیي نیست. در پژوهشي با بررسي عوامل مؤثر در توسعه گردشگری 

ها، مشخص شد كه استراتژی توسعه  ارستانپزشکي ایران از نظر مدیران بیم
های دارای  زیرساخت عمومي از بیشترین اولویت برخوردار است. وجود هتل

ترین فاصله به بیمارستان، داشتن امکانات رفاهي  استانداردهای باال در نزدیک
برای بیماران و همراهان و تغییرات زیرساختي در مراكز درماني از اهمیت باالیي 

باشد  بوده و از این منظر نتایج پژوهش حاضر نیز مؤید این موضوع مي برخوردار
كارهای توسعه  (. در مطالعه دیگری توسط شالبافیان، ضمن بررسي راه12)

گردشگری پزشکي استفاده از مراكز تفریحي در مجاورت مراكز پزشکي مورد 
 (.13) باشد های پژوهش حاضر مي تأكید قرار گرفت كه این موضوع مؤید یافته

نشان داد كه  Alamو  Khanای مروری توسط  نتایج مطالعهدر همین راستا، 
های دارای تجهیزات مدرن و پیشرفته با استانداردهای  برخورداری از بیمارستان

ترین مزایای كشور عربستان در توسعه گردشگری پزشکي است  جهاني از مهم
ي بیشترین تأثیر را در جذب های زیارتي و اماكن تاریخ كه در كنار وجود جاذبه
به مقایسه كشورهای  Negarو  Enderwick(. مطالعه 14گردشگر پزشکي دارد )

های رقابتي  تایلند، سنگاپور، هند و مالزی از نظر عوامل ایجاد مزیت و چالش
فراروی گردشگری پزشکي پرداخته است. نتایج نشان داد كه رقابت میان این 

باشد. ویژگي متمایز  ینه و كیفیت خدمات ميكشورها بر اساس دو عامل هز
تایلند، پیشرفت قابل توجه این كشور در كسب اعتبار از طریق گسترش مراودات 
بین المللي است، در مورد هند، مهارت و تبحر پزشکان آن كشور در انجام 

آوری باال و در خصوص مالزی نیز  های جراحي قلب، در مورد سنگاپور فن عمل
 كه نیا به توجه باپژوهش  نیا جینتاکان آن كشور اشاره شد. به مهارت پزش

 نییدر تع تیفیمدرن و خدمات با ك یها آوری فن ،نقش مهارت و تبحر پزشکان
 قیتحق یها افتهیبا  ،شود يم قلمداد تیز اهمیحا بیرق یكشورها يرقابت تیموقع

 .دارد يهمخوان حاضر
 نیتر همراه بوده است كه از مهم یيها تیمحدود با حاضر پژوهش انجام

 جراحان ژهیو به یآمار جامعه یاعضا به آسان يدسترس عدمتوان به  يها م آن
 عیتوز جهت مجوز اخذ و نامه يمعرف صدور یندهایفرا بودن بر زمان چشم، و قلب

 خصوص در کپارچهی یهابه آمار يو عدم دسترس ها مارستانیب در نامه پرسش
 نیا بودن محدود زین يموضوع نظر از .كرد اشاره شده جذب گردشگران زانیم

 دیقلب باز و آب مروار يبه دو عمل جراح يرقابت یها تیمز يپژوهش در بررس
 جینتا تفاوت یدار معني سطح كه نیا به نظرهمچنین،  .برشمرد توان يرا م چشم
 با رانیا سهیمقا لحاظ بهحاضر  مطالعه در دهد، يم نشان را جامعه جینتا با نمونه

 جامعه طیمح یها یيایپو اساس بر يپزشک یگردشگر در بیرق یكشورها
تحقیق، در نمونه  یآمار یكنترل بودن نوسانات واحدها قابل ریغ و قیتحق

و از  است یيباال راتییتغ در برگیرندهنمونه به جامعه  جینتا میثر بر تعمؤم عوامل
 ، از این رو،كنند تیهدا ای كنترلرا  راتییتغ نیا توانند يپژوهشگران نم طرفي

به جامعه در نظر گرفته  قینمونه تحق جینتا میتعم یدرصد برا 10 یسطح آلفا
 ،در نتیجه .است طیمح یيستاینشانگر ا ،شد. البته هر قدر مقدار آلفا كوچکتر باشد

 نینمونه به جامعه در ا جینتا میتعم تیو قابل یریپذ انطباق شیمنظور افزاه ب
توجه به  با (.10) شود يم هیدرصد توص 10 یاستفاده از سطح آلفا ایناپا طیشرا

 اطیاحت جانبی این پژوهش ها افتهی میتعم دركه  شود يم شنهادیپ ،موضوع نیا
 .شود تیرعا

 

 گيري نتيجه
 از یيایآس یكشورها انیم در ژهیو به يپزشک یگردشگر در يرقابت تیمز كسب

 پزشکان، تبحر و مهارت همچون يعوامل و است برخوردار يافزون روز تیاهم
 يمارستانیب خدمات و ها آوری فن ،انتظار زمان مدت اقامت، و درمان یها نهیهز

 و ماهر پزشکان از یبرخوردار. كند يم فایا تیمز خلقدر  یا كننده نییتع نقش
 تیمز جادیعوامل ا نیتر از مهم رانیا كشور در اقامت و درمان پایین یها نهیهز

 زمان عامل دو نه،یهز و مهارت بر عالوه ،يطرف از. شود يمحسوب م يرقابت
 به يپزشک گردشگران جذب در زین يمارستانیب خدمات و ها آوری فن ،انتظار

 به رانیا پژوهش، نیا یها افتهیكه بر اساس  است تأثیرگذار مقصد یكشورها
 به تیفیك با خدمات هیارا و روز یها آوری فن از یبرخوردار نظر از خصوص

 يفیك سطح از يناش اغلب امر نیا. ندارد یيباال يرقابت تیمز يپزشک گردشگران
 امکانات و خدمات به يپزشک گردشگران يدسترس نحوه عمل، اتاق زاتیتجه
 .باشد يم شده هیارا خدمات تیفیك و يمارستانیب مراكز در ياقامت و يرفاه

 

 پيشنهادها
 مقصد، یهاكشور يو بررس يقیتطب مطالعاتانجام  ضمن كه شود يم شنهادیپ

و  اندركاران دست توجه موردروز  یها آوری فن به كشور یها مارستانیب زیتجه
 امکانات توسعه همراه به تیفیك با يمارستانیب خدمات هیارا. ردیقرار گ نوالؤمس

 يکینزد در يحیتفر و ياقامت ،يرفاه اماكن سیسأت در یگذار هیو سرما يرفاه
 شود يم شنهادیپ. كند يم فایا يپزشک گردشگر جذب در يمهم نقش ها مارستانیب

 تعامل شیافزا جهت یریتداب بخش، نیا در میمستق یگذار هیسرما بر عالوهكه 
به  يه خدمات اقامتیجهت ارا یگردشگر یها شركت ای ها هتل با ها مارستانیب

 تیمز جادیعامل زمان در ا تیشود. نظر به اهم دهیشیاند يگردشگران پزشک
الزم با وزارت امور  یها يهماهنگ انجام قیطر از كه شود يم شنهادیپ ،يرقابت

 یبراامر  نیسهولت ا شیافزا و زایو صدوردر جهت كاهش زمان  یریتدابخارجه 
 .شود اتخاذ يگردشگران پزشک

 

 تشکر و قدرداني
از زحمات جناب آقای دكتر سلیمان محمدی ساماني معاون محترم پژوهشي 
دانشگاه علوم پزشکي شیراز كه در معرفي محققان به مراكز بهداشتي درماني و 

نامه كمال همکاری و مساعدت را  تسریع در فرایند ارایه و گردآوری پرسش
 . گردد نمودند، تشکر و قدرداني مي
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Abstract 
Introduction: Medical tourism is travelling overseas to obtain medical care. Obtaining competitive advantage in this industry is 

crucial in many destinations particularly Asian countries. This study investigated the factors contributing to the competitive 

advantage of Iranian medical tourism marketing. 

Methods: This was a descriptive case study research. To gather the data, a questionnaire consisted of 15 Likert-scaled questions 

with an 70 percent reliability on Cronbach's alpha test was randomly distributed among 67 Iranian heart surgeons, 

ophthalmologists and medical tourists using screening sampling. The collected data was analyzed using t and chi-square tests 

utilized with SPSS software. 

Results: There was a statistically significant dependency between competitive advantage and factors like physician’s skills, 

treatment and travel costs, waiting list and hospital technology and services. Physician’s skills included success in surgery, right 

and timely diagnostics and prescription. Cost included items such as doctor’s visit cost, medicine, visa, accommodation, hospital 

and surgery. Waiting list consisted of required time for doctor’s visit and visa processing. Regarding hospital technology and 

services, items such as operating room equipment, service quality and accommodation facilities were considered. 

Conclusion: The results show that Iran has a strong competitive advantage in physician’s skills, low costs of treatment, travel and 

short waiting lists, respectively. Nevertheless, Iran is not highly advantageous in utilizing latest hospital technology and providing 

high-quality services to medical tourists. 
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