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 تدوین برنامه استراتژیک گردشگري پزشکي با تاکید بر گردشگري مذهبي در

 شهر مشهد 

 چکیده

 یک به ارتباطی و امنیتی بهداشتی اقتصادی، های،یرساختز گسترش به توجه با یکم و بیست قرن در گردشگری 
 کیفیت بهبود در بسیار منافع با اقتصادی فعالیتیعنوان به گردشگری روینازا است گشته بدل یرناپذاجتناب واقعیت
 محسوب توسعه در مهم پارامتری مکان، از درك افزایش و درآمد اشتغال، زمینه در مختلف مناطق ساکنان زندگی

یا رشد باشد که امروزه در بسیاری از نقاط دنیمی از گردشگری سلامت اشاخهی پزشکی گردشگر .شودیم
هزار نفر گردشگر  255ی داشته است. شهر مشهد با توجه به وجود بارگاه مطهر رضوی و وجود بیش از املاحظهقابل

.. . ی مختلف قلب، چشم، اطفال وهاتخصصبیمارستان دولتی و خصوصی و  29خارجی در سال و دارا بودن بیش از 
های خدمات ینههزباشد. درمانی در ایران می -ذهبی یکی از مراکز جذب گردشگر و به عبارتی قطب گردشگری م

از کشورهای اروپایی و آمریکایی در قیاس با خدمات مشابهی که ارائه  درصد 80 بربالغها یمارستانبپزشکی در این 
 از این هدف رود.یمدهند کمتر است و همین مسئله یک نقطه قوت اساسی برای توسعه بخشیدن این فعالیت به شمار یم

باشد. مقاله پیش می 9ای.ان.پی -یزی استراتژیک گردشگری پزشکی با استفاده از مدل ترکیبی سواتربرنامهپژوهش 
ی و پژوهش میدانی و مصاحبه با کارشناسان مربوطه صورت گرفته است و اکتابخانهرو با استفاده از اسناد و مدارك 

تهدید  8نقطه فرصت و  7، ضعفنقطه 7نقطه قوت،  9مل شا پژوهشهای یافته باشد.یمتحلیلی -توصیفی صورتبه
های مختلف در کنار بارگاه ملکوتی ها و تخصصیرساختزنقطه قوت در این پژوهش وجود  ترینمهم ؛ کهباشدیم

گذاری و ایجاد روابط دوجانبه بین کشورهای ترین فرصت حمایت از بخش غیردولتی و سرمایهو مهم حضرت رضا )ع(
 باشد.منطقه می

 ای، مشهدی مذهبی. سوات، مدل تحلیل شبکهگردشگر گردشگری پزشکی. کلیدي: واژگان

 مقدمه
آید. بسیاری از یم حساببهترین صنعت در دنیا ترین و متنوعبزرگ عنوانبهمسافرت و صنعت جهانگردی  

 دانند.یموسعه ساختار زیربنایی منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و ت عنوانبهاین صنعت پویا را  کشورها
یعنی در آنجا که شکل دیگر توسعه اقتصادی مثل تولید یا استخراج  توسعهدرحالی کشورهایژه در سراسر دنیا در وبه

تجارت و بازرگانی ندارد به توسعه صنعت  درصحنهنیست یا نقش چندان مهمی  صرفه بهاقتصادی  ازنظرمنابع طبیعی، 
گردشگری، چیزی فراتر از نیازهای اولیه و ثانویه بشر  ( امروزه2:9279نجاتی ترابی،)شود یمی گردشگری توجه زیاد

طور که جامعه تغییر همان  (.9295ی و حجازی جوشقانی،)زرقانصورت نیاز سوم بشر درآمده استاست و خود به

                                                      
3 . SWOT–ANP 
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نعت توریسم و خدمات پزشکی به شود. الگوی جدید تلفیق صکند و متنوع میکند، الگوی توریسم نیز تغییر میمی
طبق ارزیابی سازمان بهداشت  (.2552، 9های آینده در توسعه توریسم خواهد شد )کانلیکی از گرایش توریسم پزشکی

(. 28: 2592، 2تبدیل خواهد شد )چن 2522ترین صنایع در سال ، بهداشت و صنایع درمان با جراحی به بزرگ2جهانی
درصد )تولید ناخالص  22عت بزرگ دنیا خواهد شد. تلفیق درمان پزشکی و توریسم برای که توریسم دومین صنیدرحال
های اخیر بنابراین توریسم پزشکی توجه بیشتری را در سال؛ (2558، 0بایز و زاچ ایریاشد )( جهان محاسبه خواهد 4داخلی

، کشورهای آسیایی بسیار مشتاق ی بسیار بزرگ تجاری در توریسم پزشکیهافرصتبه خود جلب کرده است. به خاطر 
 به گسترش دادن این صنعت هستند.

موقعیت جغرافیایی ویژه ایران، تاریخ علوم پزشکی، در دسترس بودن خدمات درمانی و خدمات جانبی درمانی،  
های پایین و کیفیت بالای خدمات درمانی باعث افزایش اهمیت گردشگری پزشکی در اقتصاد ایران شده است. ینههز

ی، همزمان با در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی ایران از عوامل پزشکدندانتنوع و هزینه پایین خدمات پزشکی و 
 2/9 جمعاًی آسیایی هند، تایلند، سنگاپور، کره جنوبی و مالزی که کشورها هست.یرگذار در گردشگری پزشکی تأث

یابد. یکی از یمکنند و این تعداد هرساله افزایش یمب از اطراف دنیا به خود جذ هرسالمیلیون گردشگر پزشکی را در 
گذاری یهپامراکز اصلی گردشگری پزشکی در خاورمیانه، دبی، بحرین و لبنان است. امارات متحده عربی نیز به دنبال 

شود در چند سال (. تخمین زده می9279وظیفه دوست و همکاران،است )صنعت گردشگری پزشکی در این منطقه 
ی پزشکی خارج از هادرمانمیلیارد دلار برای  25میلیارد دلار امروز بالای  92ی جابهفارس یجخلکشورهای حوزه آینده 

یک قوت و در مقابل  عنوانبههای ایران یتوانمندبا توجه به  (.2595، 2اسپسوجویس و سوسیکبپردازد )کشور هزینه 
 شود.یمازپیش برای جامعه درك یشباین پژوهش تهدید ضرورت انجام  عنوانبهفعالیت کشورهای همسایه 

های یتوانمندارزیابی »( در پژوهشی تحت عنوان 9279در رابطه با پیشینه پژوهش خدایاری زرنق و همکاران ) 
درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جذب گردشگران پزشکی بر اساس  -های منتخب آموزشییمارستانب

به بررسی میزان آمادگی  8با استفاده از روش سوات« المللینبمیسیون مشترك ی بیمار محور کاستانداردها
. نتایج حاصل بیان اندپرداختهالمللی ینبهای علوم پزشکی ایران در جذب گردشگر با توجه به استاندارهای یمارستانب
و نحوه استفاده از دارو و کمترین مربوط به استانداردهای مدیریت تجویز  استانداردهایشترین میزان رعایت دارد که بیم

های یمارستانبهای یتقابل( به شناخت 9279نصیری پور و سلمانی ) ی حقوق بیمار و خانواده است.استانداردهامیزان نیز 
یارهای جهانی رقابت در گردشگری پزشکی و ارائه راهکار برای توسعه معتهران در جذب گردشگر خارجی بر اساس 

( و محمدی پور و 9279. وظیفه دوست و همکاران )اندپرداختهها یمارستانبطریق ارتقای توانمندی توریسم درمانی از 
های توریسم درمانی، مزایا و معایب، تاریخچه آن در ایران، موانع و راهکارهای افزایش یژگیو( 9279رحیمی کیا )

ی توسعه گردشگری پزشکی راهکارهاش شناسایی توریسم درمانی را مورد بررسی قرار داده اند. هدف از انجام این پژوه
باشد. با توجه به پیشینه تحقیق نوآوری پژوهش گردشگری مذهبی می ازجملههای گردشگری یلپتانسمشهد با توجه به 

باشد و از سوی دیگر می باهم توأمانجهت در رابطه با روش تحقیق و ترکیب گردشگری پزشکی و مذهبی از یک
 :استزیر  قراربهی پژوهش هاسؤالباشد. به همین منظور می وردمطالعهمنوآوری در منطقه 

 پزشکی شهر مشهد کدام است؟ های گردشگرییاستراتژ
 ضعف مشهد در زمینه گردشگری پزشکی کدام است؟ نقاط فرصت، تهدید، قوت و

 یزی در مشهد در زمینه گردشگری پزشکی به چه ترتیبی است؟ربرنامههای یتاولو
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 نظريباني م
از دیدگاه سازمان جهانی تجارت، گردشگری سلامت، مسافرت افراد از محل دائم زندگی خود گردشگري سلامت: 

ساعت و کمتر از یک سال، گردشگری سلامت  24جهت حفظ، بهبود یا حصول سلامت روانی و جسمی به مدت بیش از 
اکچی را نیز اضافه کرد که معتقد است هر نوع سفری توان به این تعریف عبارت دکتر ماری تبیمشود. البته نامیده می

(. 9278جباری،شود )شود، توریسم یا گردشگری سلامت نامیده می تانخانوادهکه منجر به بهبود سلامت خودتان یا افراد 
رسد که گردشگری سلامت مفهوم یماست، اما به نظر  کاررفتهبهی متعدد و متنوعی در این مورد هاواژه هرچند

 ی زیر تقسیم کرد:هاگروهتوان آن را به یمگیرد و یدربرمی سایر موارد را نوعبهی دارد و ترتردهگس
الف( گردشگری درمانی طبیعی: به گردشگری برای بهبود یک بیماری یا گذراندن دوران نقاهدت، تحدت نظدارت و 

ه نمک، لجن طبی، شنزارهای رادیواکتیو و یا ی آب گرم، دریاچهاچشمهمداخله پزشکی، با استفاده از منابع طبیعی مانند 
 .شودی خاص اطلاق میوهواآبدرمان در 

ی معدن آبی هاچشمهی سلامت و مناطق دارای هادهکدهب( گردشگری تندرستی، رفاهی و یا پیشگیری: مسافرت به 
ارت پزشدکی )در مدواردی، یدقوا بدون مداخله و نظتجدی زندگی روزمره و هاتنشو آب گرم )اسپاها( برای رهایی از 

گویند. تندرستی یا رفاه در اینجا کمدک بده مدردم یمگردشگر بیماری جسمی مشخصی ندارد( را گردشگری تندرستی 
گردشگران  های تشخیصی هم باشد.یشآزماممکن است شامل  و سالم برای پیشگیری از مشکلات جسمی و روانی است

 . ... دریابند که چگونه استرس خود را کم کنند، عادات غذایی را تغییر دهند و توانند،یم)نه بیماران( خود  هامهمانیا 
درمان یک بیماری یا انجام عمل جراحی، تحدت نظدارت پزشدک در  منظوربهج( گردشگری پزشکی: به گردشگری 

بدرای دوره نقاهدت  ازآنپسشود و ممکن است بیمار متوسط دو هفته( اطلاق می طوربهها )یمارستانبمراکز درمانی یا 
تعریدف توریسدم (. 4: 9279رهبری و اخوان بهبهانی، باشد )... داشته هااستراحتگاهی معدنی و هاچشمهنیاز به اقامت در 

 است. آمده9در جدول  خیلی واضح نیست. تعاریف گوناگون ی مرتبط با توریسم پزشکیهانوشتهپزشکی طبق 
 محققانیف گردشگری پزشکی از دیدگاه تعار -0جدول

 تعریف محققان

 2556، 3کاریا و بریدچ
یا بازیابی سلامت شخصی از طریق مداخله  کشورهایی که برای تأمین ارتقاء سلامتی و

 کنند.ریزی میپزشکی برنامه
 کنند.بیمارانی که برای معالجات جراحی پزشکی به خارج )از کشور خود( سفر می 2556کانل، 

 2556، 2اطلس
کنند و حداقل بیش از خود را به دیگر کشورها ترک می ل سکونت دائمیمسافرانی که مح

یک روز را برای معالجه بیماری، بهبود سلامتی )از قبیل یوگا، ماساژ درمانی(، زیبایی 
 مانند.معالجه باروری( در آنجا می)و باروری  )جراحی پلاستیک(

 2558، 1یاپ، چن و نانز
که ممکن است  گی( برای دریافت معالجه پزشکیاز محل زند)سفر بیماران به خارج 

 ای وضعیت جسمانی باشد.جراحی سطحی یا برخی معالجات خاص یا تست دوره

 2532، 2رزماری
گردشگری پزشکی حرکت بیماران از ملل بسیار پیشرفته به مناطق دیگر جهان به هدف 

تر به دست های پایینکه معمولاً درمان را با هزینه باشدهای درمانی میدریافت مراقبت
 آوردمی

 2531، 5فایرمن و وانگ
گونه تعریف کرد، عمل مسافرت به کشوری دیگر به توان اینگردشگری پزشکی را می

 های درمانهدف به دست آوردن مراقبت
 (28: 2592: )چن، نبعم
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ن سال قبل، زمانی که گردد به هزارایبرمی آن هانمونهمفهوم گردشگری درمانی مفهوم جدیدی نیست. اولین 

این شکل نمونه اولیه توریسم درمانی در .کردند تا شفا پیدا کنندیمزائران از سراسر نواحی مدیترانه به خانه خدا مسافرت 

ی صنعتی در بیشتر کشورهای دنیا نیازهایی را برای مردم زندگ .(9279محمدی پور و رحیمی کیا،شود )نظرگرفته می

تفکر هم سیاحت و هم درمان جایگاه  امروزه .هاستآنین ترمهماز  سلامتبهه است که توجه جوامع مختلف ایجاد کرد

ی پرداخت جابه دهندیمبیماران ترجیح  اتفاقبهیداکرده است و اکثریت قریب پکشوری ای نزد مردم و مسئولین یژهو

صرف درمان کرده و در همان  ترارزانی غربی بخش کوچکی از آن را در یک کشور کشورهاهای سنگین در ینههز

 .(9279 رکنی و همکاران،ببرند)زمان بتوانند با صرف بقیه پول از امکانات طبیعی و گردشگری آن منطقه بهره 

شدود، شدکلی از گردشدگری دیدن اشداره می عنوانبدهبده آن  معمولاًگردشگری مذهبی که  گردشگري مذهبي:

انفرادی یا گروهی به دلایل زیدارتی، تبلیغدات مدذهبی یدا  طوربهتقاد( با اعدار )یندگردشگری است که در آن مردم 

و احساسدات  های مسافرت انسان باورهایزهانگین عوامل و ترکهنترین و کنند. یکی از مهمتحقیقی( سفر می) یحیتفر

ی روحی، هاخواستهیازها و ین نتأم منظوربهدانسته است و یمیی را مقدس هامکاندینی بوده است. انسان از ابتدای تاریخ 

ی مقددس هدامکانکرد، به زیدارت یمتهدید  او رایرطبیعی که زندگی غترس بلایای طبیعی و  و ازروانی و مادی خود 

گردشگران مذهبی، گردشگرانی فرهنگی هستند کده بدرای زیدارت  درواقع .(9295یگانگی و باش افشار،است)رفته یم

و  هدامکانانجام اعمال مذهبی و دینی، ترویج و آموزش و گذران اوقدات فراغدت در های مذهبی، اماکن، آثار، یادمان

هدای یژگیوی مختلف آن، به سبب هاگونهگردشگری مذهبی با همه اجزاء و  هکنند امروزمراکز مذهبی جهان سفر می

ه نفدوذ آن سراسدر که حوزیطوربهساختاری و کارکردی خاص توانسته خود را در متن گردشگران جهانی جای دهد، 

 اندجملهاز این  .(7: 2554، 2/ ساتوس99: 9979، 9برگرفته از نولان 90: 9287ی و دیگران، )مؤمن است فراگرفتهجهان را 

 شوند.یممشهد روانه  ازجملهی مذهبی شهرهای سوبهیعه مابعدالطبی هاکمکگردشگرانی که به امید معجزه و 
 

                                                      
3. Nolan 

2 . Satos 
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 مفهومی تحقیق مدل -0شکل 
 9292نگارندگان، : نبعم

 موردمطالعهمحدوده 
 شهرکلانترین ، بزرگ9295سال  درنفر جمعیت  میلیون 270حدود شهر مقدس مشهد، مدفن امام هشتم شیعیان با  

اقتصادی و ) یماداجتماعی و فرهنگی( و ) یمعنوکشور پس از تهران است. کارکردها و ساختارهای شئون زندگی 
 مسلمان )عمدتاً فرهنگی است. با عنایت به قداست این آستان، زائران  -سرشت مذهبی فضایی( شهر برخاسته از همین
. این شهر پس از انقلاب اسلامی ایران با ایجاد اندشدهی متمادی به این شهر سرازیر هاسدهشیعیان( از سراسر جهان طی 

حمیلی و تقویت باورهای های جنگ تیبآسیاز و نیز به دلیل مصونیت نسبی از موردنیسات تأستسهیلات و 
روبه فزونی گذاشت. این شهر که قطب اقتصادی شرق  آنفرهنگی -مذهبی، اهمیت و تعداد گردشگران مذهبی_دینی

فرهنگی -ترین شهر گردشگری ایران است بلکه در جهان اسلام نیز از جنبه گردشگری مذهبیمهم تنهانهکشور است، 
ع( پیوند خورده است رضا )گری مشهد با حرم مطهر حضرت امام (. گردش92: 9278ی، است )مؤمن توجه مورد
در آنجا که ) یاساسیک قوت  عنوانبهکه خود  توان زیارت را رکن آغازین گردشگری مشهد دانستیمی که اگونهبه

ع( همراه با سایر بقاع متبرکه رضا )شود. حرم مطهر حضرت یمشود( در خصوص درمان مطرح بحث معجزه مطرح می
باشند. جدول زیر میزان ورود زائر و گردشگر خارجی یمترین عامل جذب گردشگران داخلی و خارجی ین شهر، مهما

دهد. این آمار توسط سازمان میراث فرهنگی، یمقاره را نشان  برحسببه آستان قدس رضوی به تفکیک ملیت 
 دستی و گردشگری استان خراسان رضوی منتشر گردیده است.یعصنا

 اطلاعات

 گردشگري مذهبي

 گردشگري زیارت گردشگري حلال

حرم مطهر 
 حمل ونقل رضوي

 خدمات

تدوین برنامه استراتژیک گردشگری 
 پزشکی با تاکید بر گردشگری زیارت

 فناوری پیشرفته

مراقبت های 
 پزشکی با کیفیت

 قیمت رقابتی

هزینه ارزان 
خدمات اختیاری 

ایی()زیب

هزینه ارزان 
خدمات ضروری 

)جراحی(
نهاد ها و موسسات 
 سیاسی و قانونی

 المللیمجوز های بین

 بیمه

 نهادی اقتصادي علمي تخصصي

درمان 
 طبیعي

 

دوران 
 نقاهت

طبیعت 
 شفابخش

درمان جسمي  تجدید قوا
 )جراحي(

 بستري

 درمانیآموزه های جدید  ظهور
و اسلامی  جهادمذهبی نظیر 

 پزشکي تندرستي

 گردشگري سلامت

 همایش کنفرانس
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 موردمطالعهموقعیت منطقه -7شکل 

 

 0910قاره  برحسبمیزان ورود زائر و گردشگر خارجی به آستان قدس رضوی به تفکیک ملیت -7جدول
 تعداد ملیت برحسب قاره

 022520 آسیایی
 2294 اروپایی

 9229 آفریقایی
 747 آمریکایی
 479 اقیانوسیه

 029598 جمع
 9292، ی و گردشگری خراسان رضویدستسازمان میراث فرهنگی، صنایع :نبعم

های پیشرفته و تخصصی شهر مشهد نام برد که از این یمارستانبدر کنار این موارد باید از وجود مراکز درمانی و 
 د 2یآ د ام.آر. 9مرکزی ی استریلیزاسیونهابخشرضوی که داری  تخصصی فوق تختخوابی 225جمله است بیمارستان 

 لذا باشد... می. مونیتورینگ و هولتر د( 2آپ چک) تخصصی هایینیککل د اورژانس د یآندوسکوپ د یاهسته پزشکی
فارس به سمت یجخلیژه کشورهای حاشیه وبهها گردشگران درمانی بسیاری را از داخل و خارج از کشور و یتقابلاین 

الخصوص یعلرهای جهان زائران و گردشگرانی از بسیاری از کشو سالههمهکنند. به همین دلیل یمخود جذب 
از آن برای زیارت بارگاه منور حضرت رضا به مشهد  ترمهمی گردشگری و هاجاذبهکشورهای اسلامی برای بازدید از 

السلام( و حرکت رو به رشد گردشگری سلامت، در یهعلکنند. با توجه به وجود بارگاه ملکوتی حضرت رضا )یمسفر 
سلامت و زیارت( و وجود )این دو  که امت را در مشهد به آن اشاره نمود.توان تفکر سلیمکنار تفکر زیارت 

های گردشگری پزشکی در این شهر یتفعالتوانند باعث گسترش یمدر مشهد  اعتمادقابلهای ها و بیمارستانیرساختز
 لذا فت نشد.در مورد گردشگری پزشکی مشهد با مراجعه به سازمان میراث فرهنگی آماری در این مورد یا شوند.

خصوص  در جداگانه دریافت کنند. طوربههای مهم در امر گردشگری پزشکی را یمارستانبمحققین تصمیم گرفتند آمار 
. اندبودهی میدانی دارای گردشگر پزشکی هاپژوهشگردشگری پزشکی مشهد بیمارستان رضوی و بیمارستان مهر طبق 

نفر  9299، 2592هد، تعداد گردشگران پزشکی این بیمارستان در سال طبق گزارش بیمارستان رضوی مش در همین رابطه
 باشد.نفر می 272، 2592طور تعداد گردشگران بیمارستان مهر در سال ینهم ؛ وباشدمی

 روش تحقیق

                                                      
3 . CSR 

2 . MRI 

1. Check up 
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در این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و شیوه مطالعه برحسب روش و ماهیت،  استفاده موردروش تحقیق 
نفر از اساتید دانشگاه، کارشناسان  45باشد. جامعه آماری ما در این پژوهش تعداد میدانی میتحلیلی و  –توصیفی 

که در این حوزه تخصص  باشندیمپزشکان و پرستاران مشهد  مشهد وی دانشگاهی و جهاد شهردارگردشگری در 
است که ضمن تعیین  بر اساس نگرش سیستمی –. رویکرد حاکم بر فضای تحقیق، رویکرد سیستماتیک اندداشته

ها و تنگناهای پیش روی آن را بر اساس ماتریس سوات نشان خواهد داد. در این جایگاه گردشگری پزشکی، چالش
ها اقدام به شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در بحث های آنمدل با توجه به نظر کارشناسان و پاسخ

های داخلی، همچنین اده از این مدل علاوه بر شناسایی قوت و ضعفگردشگری پزشکی مشهد شده است. همچنین با استف
های مناسب با این نقاط قوت، ها و تهدیدهای خارجی موقعیت مشهد در بحث گردشگری پزشکی و استراتژیفرصت

 ضعف، فرصت و تهدید تدوین شد.
افراد دارای تحصیلات تکمیلی  های حاصل از تکنیک سوات، با نظر کارشناسان وبندی استراتژیسپس برای اولویت

و مدل ای.ان.پی پس از مشخص شدن  9ال ساعتی 9تا  9ی ازبندیامتمربوط به بحث گردشگری پزشکی و با استفاده از 
 است شدهپرداخته آمدهدستبههای بندی استراتژیاز معیارها و زیر معیارها، به ارزیابی و اولویت هرکدامامتیازهای 

 اي و سواتکهتلفیق مدل تحلیل شب

ی های بالایی سلسله مراتبی از همهبر روی عملکرد مستقل گروه 2فرضیه اصلی مدل تحلیل سلسله مراتبی 
تواند گیری نمیشده است. بسیاری از مشکلات تصمیم بنانهادههای هر سطح های پایینی آن و از معیارها یا آیتمقسمت

و ارتباط عوامل گوناگون با یکدیگر  وانفعالفعله امکان دارد شامل صورت سلسله مراتبی ساختاری شود برای اینکبه
با  مسائلهای سطوح پایین وابستگی داشته باشند. ساختار ها با عاملهای سطوح بالا ممکن است بعضی وقتشود. عامل

قرار  موردتوجهای یک سیستم شبکه عنوانبهآورد، میان عوامل شرایطی فراهم می 2وابستگی عملکردی که برای بازخورد
با معیارها یا آلترناتیوهای مستقل پیشنهاد کرده  مسائلگیرد. ساعتی استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی را برای حل می

، 0را پیشنهاد کرده است )لی و کیم 4ایو برای حل مسائل با معیارها و آلترناتیوهای وابسته به هم مدل تحلیل شبکه
 مدلیک کل از  درواقع(. 224: 9998ساعتی، است ) شنهادشدهیپساعتی  لهیوسبهای که ل شبکهمدل تحلی (.992: 2559

ی را نشان جهتککه مدل تحلیل سلسله مراتبی چارچوبی با ارتباط سلسله مراتبی یباشد. درحالیتحلیل سلسله مراتبی می
(. 2دهد )شکل ها اجازه میمات و مشخصهای برای روابط متقابل پیچیده میان سطوح تصمیدهد، مدل تحلیل شبکهمی

هایی جایگزین کرده که در آن ارتباط میان سطوح را با شبکه مراتبسلسلهای، رویکرد بازخوردی مدل تحلیل شبکه
: 2558، 2ی قابل نشان دادن نیست )یاکسل و داگدورینآسانبهبالایی یا پایینی، مسلط یا تبعی، مستقیم یا غیرمستقیم 

ها نیز کند، بلکه اهمیت جایگزینها را مشخص مینمونه علاوه بر اینکه اهمیت معیارها اهمیت جایگزین (. برای222
 (.77: 9295ممکن است تأثیری در اهمیت معیارها داشته باشد )رهنمایی و همکاران، 
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 ایتفاوت ساختاری میان یک مدل سلسله مراتبی با یک مدل شبکه -9شکل 

a)  ساختار سلسله مراتبیbای( ساختار شبکه 
 (.334: 9110)یاکسل و داگدورین، 

در  شدهییشناسای کلاسترهادهد بازخوردی بین های عملیاتی به ما اجازه میساختاربندی یک مسئله با وابستگی
-ی در حالت استقلال بین گزینهمسائلروش مدل تحلیل سلسله مراتبی را برای حل  «ساعتی»سیستم شبکه دریافت گردد. 

ها یا معیارها دارند را پیشنهاد ی که وابستگی بین گزینهمسائلای را برای حل معیارها و روش مدل تحلیل شبکه ها و
تعمیمی از مدل تحلیل سلسله مراتبی ارائه  عنوانبهریزی شد و پایه «ساعتی»کرده است. مدل تحلیل سلسله مراتبی توسط 

کند. فراهم می هیسوکرا برای ساختارهای سلسله مراتبی با روابط ی که مدل تحلیل سلسله مراتبی بستری طورهمانشد. 
های اخیر هد. در سالمیهای مختلف تصمیم و معیارها را اجازه ای نیز روابط پیچیده داخلی بین سطحمدل تحلیل شبکه

ای حل مسائل های چندمنظوره و برگیریروش مشروح و مبسوطی در بحث تصمیم عنوانبهای روش مدل تحلیل شبکه
 .(29: 9279)نجفی، گیری مطرح بوده است پیچیده تصمیم

 ايمراحل اجراي مدل تحلیل شبکه
-گیری و گزینههای تصمیمگیری، شاخصسازی، هدف تصمیمگام اول. ایجاد مدل و تدوین مسئله: در مرحله مدل

ها وجود دارد ها و گزینهبین هدف، شاخصای که نماییم. در مدل تحلیل سلسله مراتبی، رابطههای ممکن را مشخص می
گذارند. ساختار باز ها هم بر یکدیگر تأثیر نمیگذارد و شاخصسویه است. گزینه بر شاخص تأثیر نمیخطی و یک

نماید که معیارهای انتخاب مختلف را بدون توجه به تقدم و تأخر ای، این امکان را فراهم میای مدل تحلیل شبکهشبکه
 سازی نمود.مدلها، شاخص

گام دوم. انجام مقایسات زوجی و محاسبه بردار: در این مرحله یک سری مقایسات زوجی برای به دست آوردن 
هایی، شود. در چنین مقایسهباشند، انجام میمی مؤثرهایی که در انتخاب هدف از عوامل و شاخص هرکداماهمیت نسبی 

باشد، نشانگر اهمیت برابر دو عامل می 9رود. امتیاز مل به کار میجهت مقایسه دو عا 9تا  9یک معیار نسبی از 
باشد. در مقایسه حاکی از تسلط کامل عامل )عنصر سطر( در مقایسه با عامل دیگر )عنصر ستون( می 9امتیاز  کهیدرحال

. این نوع Aij*Aji=1گردد، به این صورت که: خودکار درون ماتریس معین می طوربهمعکوس، یک ارزش معکوس 
 (2.)جدول باشدمقایسه مطابق با روش پیشنهادی ساعتی می

 هامقیاس اصلی ارقام قطعی برای ارزیابی گزینه -9جدول 
 تعریف شدت اهمیت

 اهمیت یکسان 9
 ترکمی مهم 2
 ترمهم 0
 ترخیلی مهم 8
 ترالعاده مهمفوق 9

 مقادیر بینابین 7و  2و  4و  2
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ها و های داخلی شاخصهای درونی و بازخوردی: در این مرحله وزنات زوجی برای وابستگیگام سوم. انجام مقایس
های شود. در این گام نیز مانند گام قبل، ماتریسشده بودند، محاسبه میی مشخصسازمدلها که در مرحله زیرشاخص

 باشند.زخوردی مدنظر میهای درونی و بابا این تفاوت که در این مرحله وابستگی میرادارمقایسات زوجی 

های داخلی میان اجزای سیستم، به وابستگی لیوتحلهیتجزگام چهارم. تشکیل سوپر ماتریس: سوپر ماتریس برای 
ای از روابط بین و باشد که هر ماتریس فرعی آن شامل مجموعهرود. سوپر ماتریس یک ماتریس مرکب میکار می

های مقایسات زوجی شود. اجزای سوپر ماتریس از ماتریسمایش داده میگیرنده ندرون سطحی است که توسط تصمیم
شوند. هر ارزش غیر صفر در ستون سوپر ماتریس، نشانگر گذاری میشده و در آن جایهای درونی حاصلوابستگی

 باشد.های درونی میهای مقایسات زوجی وابستگیاز ماتریس شدهحاصلاهمیت نسبی وزن 
های ها با ضرب نمودن وزناز جایگزین هرکدامبهترین تصمیم: در این مرحله: وزن کلی گام پنجم. انتخاب 

شود )ملکی و همکاران، و با توجه به آن تصمیم نهایی اتخاذ می شدهمشخصاز مراحل پیشین  هرکداماز  آمدهدستبه
9279 :928). 

 هاي تحقیقیافته
یارها: پس از بررسی معهای مناسب با توجه به زیر یژاستراتشناسایی زیر عوامل اصلی سوات و مشخص کردن 

اقدام به شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در  هاپرسشنامهی مستخرج از هادادهوتحلیل یهتجزپرسشنامه و 
بحث گردشگری پزشکی شهر مشهد شد. همچنین با استفاده از این مدل و در قالب یک رویکرد استراتژیک اقدام به 

و تهدیدهای خارجی شهر مشهد مشخص گردید. از تجمیع  هافرصتی داخلی و همچنین هاضعفیی قوت و شناسا
تشخیص داده شد و  ضعفنقطه 7نقطه قوت و  9عوامل درونی شامل نقاط قوت و ضعف،  درمجموعنظرات پاسخگویان 

( که بر 4 جدولشد )شخیص داده نقطه تهدید ت 8نقطه فرصت و  7و تهدیدها،  هافرصتدر بحث عوامل بیرونی شامل 
( جهت حرکت هرچه 0مختلف )جدول های یاستراتژ، شدهمشخصی هافرصتاساس این نقاط قوت، ضعف، تهدید و 

 تر مشهد به سمت توسعه توریسم درمانی مشخص گردید.یعسر
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 زیر شاخص های سوات -4جدول 
 نقاط ضعف ANPنمره در  نقاط قوت

نمره در 
ANP 

ای تخصص و فوق تخصصی پزشکی هیتوانمند. 9
 یاز بیمارانموردنی هارشتهشهر مشهد در اکثر 

942/5 
یزی هدفمند به دلیل حمایدت ربرنامه.نبود 9

 نکردن از پژوهشگران در این حوزه
982/5 

هایی با یمارستانبی درمانی و ها. وجود زیرساخت2
 المللیینبمعروفیت ملی و 

292/5 
ی اجرایی و هانسازما. نبود هماهنگی بین 2

 یزیربرنامهضعف در مدیریت و عدم ثبات 
989/5 

 عنوانبه. وجود مرقد مطهر حضرت امام رضا )ع( 2
قطب گردشگری مذهبی برای گردشگران بخصوص 

 شیعیان
522/5 

. ضدعف در اسدتفاده از تبلیغدات نددوین و 2
 شناخت بازارهای هدف

592/5 

 های درمانی در ایرانینههز. پایین بودن 4
959/5 

ی هددازبان. نبددود پرسددتاران مسددلط بدده 4
 هاالمللی در اکثر بیمارستانینب

599/5 

. امکان تسهیل کارآفرینی و بهبود تخصیص منابع 0
 گذاری بخش خصوصیمالی و افزایش سرمایه

947/5 
ی پزشدکی در اسدتانداردها. پایین بدودن 0

 هایمارستانببعضی از 
902/5 

در  ونقلحملاقامتی و های ینههز. پایین بودن 2
 مشهد

557/5 
ی گردشدگری نهادهداو  هاشدرکت. نبود 2

 پزشکی
988/5 

 یتی و مراکز مجازیچندمل. امکان ایجاد بیمارستان 8
998/5 

. ضددعف در پاسددخگویی بدده گردشددگران 8
 پزشکی ناراضی )خسارت پزشکی(

549/5 

 عنوانبه. نزدیکی به کشورهای آسیای مرکزی 7
 بازار هدف

584/5 
. فقدان بانک اطلاعات خدمات بهداشدتی و 7

 درمانی
579/5 

و  آهنراهالمللی و ینب. برخورداری از فرودگاه 9
   542/5 ارتباط با کشورهای دیگر

969/1 0 051/1 0 

نمره در  نقاط تهدید ANPنمره در  نقاط فرصت
ANP 

. نبود پزشکان متخصص در کشورهای بازار هددف 9
فدارس و یجخلانده و حدوزه مانند کشورهای خاورمی

 آسیای مرکزی

957/5 

های سیاسی و تبلیغات منفی علیده . تحریم9
ایران و احساس ناامنی که نسبت به کشدور 

 آیدیمبه وجود 
958/5 

. قابلیت جلب حمایت صدنعت بیمده جهدت بیمده 2
 گردشگری پزشکی

959/5 
. توجدده کشددورهای همسددایه در جددذب 2

 نی در همسایگی ایراگردشگر پزشک
992/5 

جهدت جدذب  ITهدای جدیدد یفناور. استفاده از 2
 توریسم

 990/5 . نبود تحقیقات بازاریابی خارجی2 999/5

. حمایت از بخدش غیردولتدی جهدت بازاریدابی و 4
 ی دوجانبه بین کشورهاهانامهتوافقگذاری و سرمایه

 579/5 . قوانین سخت صدور روادید4 289/5

 ید. اصلاح قوانین صدور رواد0
525/5 

تددوجهی دولددت در توسددعه و جددذب یب. 0
 مولد سرمایه عنوانبهتوریسم 

202/5 

 نظامبده. تسهیل دسترسی به اطلاعدات و سداماندهی 2
 های درمانیینههزآمار و اطلاعات پزشکی و 

992/5 
. مشخص نبودن جایگاه بخدش خصوصدی 2

 هاگذارییهسرمادر 
240/5 

مشهد در تلفیدق بدا های درمانی یتظرف. استفاده از 8
 زیارت

549/5 
های درمانی با توجده بده ینههز. بالا رفتن 8

 هاکردن یارانه هدفمند
570/5 

. اقدامات مقتضی جهت افزایش بودجه ملی خدمات 7
بهداشتی و درمانی با توجه به وجود مرقد مطهر امدام 

 رضا )ع(
594/5   

284/5 9 254/5 9 
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 هایاستراتژ -0جدول 
 هایاستراتژ

SO1: منطقه درمانی در  -یل مشهد به شهر گردشگری مذهبیتبد
های تخصصی و فوق یتفعالبرای گردشگران مسلمان( با گسترش )

 ؛باهمأم توی نوازمهمانهای درمانی و یرساختزتخصصی و 

SO2 های بخش گذارییهسرماینی و کارآفرهای یتفعال:توسعه
در ایجاد  IT های جدیدیفناورخصوصی با استفاده از 

 های جدید و چند ملیتی.یمارستانب

WO:  ایجاد سامانه آمار و اطلاعات به کمک استفاده
مدت در یانمیزی ربرنامهاز مطالعات پژوهشگران و 

ای در رابطه با کشورهای یمهبجهت ارائه خدمات 
 منطقه.

ST1:  استفاده از جایگاه گردشگری مذهبی مشهد برای خنثی کردن
 منفی کشورهای غربی؛تبلیغات 

ST2: اقدام به بازاریابی گردشگری خارجی در کشورهای همسایه با
ی ارتباطی هاراهی مشهد و وجود نوازمهمانتوجه به امکانات 

 هوایی و ریلی.

WT :مدت جهت جذب یانمیزی هدفمند و ربرنامه
گردشگران درمانی با استفاده از تبلیغات نوین و 

 ران.صدور روادید برای گردشگ

 

یابی عناصر سوات در فرایند تحلیل سلسله مراتبی پرداخته مدل اولیه آن را  جابهپس از تکمیل ماتریس سوات 
 است: شدهدادهزیر نشان  در شکلنماییم که این مدل یمایجاد 

 
 سوات در فرایند تحلیل شبکه جایابی عناصر -9شکل 

دهد. این مدل، یک الگوی یمرا نشان  درونی عوامل اصلی سوات و ارتباط هاخوشهمدل فوق، ارتباط دوسویه مابین 
که هدف، انتخاب بهترین استراتژی، معیارها همان نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید هستند. زیر  استسطحی  4

ل تحلیل مد سوات هستند. سطح چهارم نیز که با عنوان گانه 4عوامل ابعاد  اندشدهدادهبنفش نشان  بارنگمعیارها نیز که 
شده بر اساس الگوی فوق در یمترسباشند. ماتریس یمها ها یا همان گزینهاستراتژی شدهدادهنشان  9ای آلترناتیوشبکه
 شده است.در زیر نشان داده 2سوپردسیژن افزارنرم

 
 ای.ان.پی -شده حاصل ترکیب سواتیمترسماتریس  -4شکل 

 هایآلترناتیو باشد.آلترناتیو می 2زیر معیار و  22معیار،  4یق، دارای پیداست مدل این تحق 4طور که در شکل همان

SO1  و SO2 مربوط به استراتژی SOآلترناتیو های ، ST1 و ST2 مربوط به استراتژی STآلترناتیو ، WO1  مربوط به

                                                      
3 . Alternatives 

2 . Super Decisions 
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ود وابستگی متقابل در اولین مرحله، با فرض عدم وج .هستند WT مربوط به استراتژی WT1 و آلترناتیو WO استراتژی
شود. در این مرحله عوامل سوات شامل ماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی تشکیل می ،SWOT میان عوامل اصلی

شوند. نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بر اساس درجه اهمیت عوامل و تأثیرشان برای رسیدن به هدف وزن بندی می
باشد. در ال ساعتی می 9تا  9ا یکدیگر و بر اساس جدول امتیازدهی صورت مقایسه زوجی عوامل بنحوه امتیازدهی به

 aik*akj=aij را سازگار گویند، اگر A=[aij] ماتریس ها توجه کرد.انجام مقایسات زوجی باید به سازگاری ماتریس
 (.989: 9279قبول است )ملکی و همکاران، های مقایسات زوجی قابلباشد. در ماتریس 9/5میزان سازگاری کمتر از 

های متقابل میان زیر معیارها از طریق بررسی تأثیر هر زیرمعیار بر روی زیر معیارهای در مرحله بعد وابستگی
های متقابل میان زیر شود. وابستگیهای مقایسات زوجی تعیین میبا استفاده از ماتریس دیگر و عوامل اصلی سوات

روابط دوطرفه بین  طورمعمولبه (0 شکل.)یایدیرونی سازمان به دست میوتحلیل محیط درونی و بمعیارها پس از تجزیه
باشد. لیکن تفاوت این در ارتباط می قوتنقاط قوت و ضعف و تهدید همیشه پابرجاست و نقاط فرصت تنها با نقاط 

با سایر نقاط  باشد که نقاط فرصت علاوه بر ارتباط با نقاط قوتیمی مشابه در این قسمت هاپژوهشیر با ساپژوهش 
 بساچهشود، یمیارها حاصل معوتحلیل جدول یهتجزاین امر از  علت باشد.تهدید و ضعف در ارتباط می ازجمله

عدم بازاریابی خارجی که خود باعث جلوگیری از ایجاد  ازجملهباشند یمدارا  هافرصتیدهایی که ارتباط مستقیم با تهد
 شود.صورت خیلی ساده برای گردشگران میهسامانه آماری و امکان ایجاد روادید ب

 

 
 روابط متقابل زیرمعیار ها -0شکل 

 0329، نگارندگان مأخذ:

صورت  هاآنیارها و روابط بین معها با توجه به معیارها و زیر یاستراتژدر این مرحله محاسبه درجه اهمیت 
ها ماتریس غیر وزنی و ماتریس وزنی و سپس یاستراتژبندی یتاولوگیرد. در مرحله قبل از محاسبه اهمیت و می

سوپردسیژن  افزارنرمگردد. لازم به ذکر است که کلیه مراحل فرایند مذکور توسط یمماتریس محدود تشکیل و محاسبه 
ی طراحی کرده و مقایسات زوجی را درستبهدر تحقیق خویش را  مورداستفادهگیرد و محقق، تنها باید مدل صورت می
خودداری  هاآندر این پژوهش با توجه به عدم ضرورت ذکر ماتریس وزنی و غیر وزنی و محدود، از ذکر  انجام دهد.

 ها در زیر ارائه گردیده است.یاستراتژبندی نهایی یتاولوشده و تنها، 
 هایاستراتژبندی نهایی یتاولو-6جدول 

 عنوان هاخوشهنرمال شده توسط  محدودشده یبندرتبه

9 57925892 57280859 SO1 

2 57570297 57222294 SO2 
2 57552479 57595720 ST1 

4 57529927 57527222 ST2 

2 57527228 57292489 WO1 

0 57529549 57520427 WT1 
دارای بیشترین امتیاز و به ترتیب دارای اولویت  SO1،SO2،WO1های ینهگزکه از جدول فوق پیداست  گونههمان

در  so2.استدرمانی در منطقه  -در رابطه با تبدیل مشهد به شهری مذهبی SO1خته شدند. استراتژی اول، دوم و سوم شنا
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بندی یتاولوباشد. رابطه با مطالعات و ایجاد سامانه آماری می در WO1باشد.سازی مییخصوصرابطه با کارآفرینی و 
 شده است.در ذیل نشان داده Super Decisions افزارنرمها از طریق خروجی گرافیکی ینهگزنهایی 

 
 سوپر دسیژن افزارنرم گرافیکی خروجی طریق از هاینهگز نهایی بندییتاولو -6 شکل

آن گردشگری، انتخاب مقصد در این حوزه از اهمیت  ازجملههای زندگی و ینههزدر دنیای امروز به دلیل بالا رفتن 
مقاصدی را  هاجاذبهها و استفاده بهینه از انواع ینههزی کاهش بسزایی برخوردار است. در همین راستا گردشگران برا

ی مختلف( دارا باشد. استنباط نگارندگان از این قشرهابرای ) یخدماتی و اجاذبهکنند که حداقل تنوع انتخاب می
در و خدماتی که  جاذبه اصلی گردشگری عنوانبهمطهر حضرت امام رضا )ع(  کنار مرقدکه در  استپژوهش این 

های تخصص ازجمله.. وجود امکانات پزشکی . خدمات اقامتی و پذیرایی و ازجملهشود یممشهد برای زائران ارائه 
تواند یمآورد که در ترکیب این عوامل مشهد یم.. این امکان را فراهم . های پیشرفته، پزشکان حاذق ویفناورمختلف، 

ش کند. از سوی دیگر شهر مشهد به دلیل موقعیت استراتژیک مذهبی ایفای نق-قطب جذب گردشگر پزشکی عنوانبه
فارس و کشورهای یجخلخود که در همسایگی کشورهای آسیای مرکزی و از طرف دیگر مقصد گردشگران حوزه 

یرات اقتصادی گردشگری پزشکی در شهر مشهد با اولویت قرار تأثبنابراین است؛ نشینی همچون عراق و کویت یعهش
دف کشورهای کویت و عراق و سپس آسیای مرکزی سبب ایجاد اشتغال جدید، افزایش سطح درآمد دادن بازار ه

یت بعد معنوی و روحانی وجود مرقد مطهر امام رضا )ع( که خود جدا از امکانات پزشکی ؛ و درنهاشودجامعه میزبان می
کند بر توانایی این شهر در جذب گردشگران مسافران و بیماران زیادی را از سرتاسر دنیا به امید معجزه راهی مشهد می

گردشگرانی که برای انتخاب شهری در ایران برای انجام خدمات درمانی  بساچهشود افزاید. در همین راستا استدلال مییم
 کنند.و بستری مشهد را به دلیل وجود عوامل فوق در ترکیب باهم انتخاب می

 گیريیجهنت

، شناسایی موردنظرهای مختلفی با توجه به محیط درونی و بیرونی موضوع یتژاستراوتحلیل سوات یه تجزدر 
ی مختلف هاروشیابی به این هدف باید از دستیست. لذا برای نها را دارا یاستراتژی بندرتبهقابلیت  اما سوات؛ شوندیم

ل که همان نقاط قوت و ضعف و در تحلیل سوات بین عوامل چهارگانه این تحلی ازآنجاکهبندی استفاده کرد. یتاولو
باشند یعنی این عوامل علاوه بر ارتباط با زیر یمباشند علاوه بر ارتباط طولی دارای ارتباط عرضی یمفرصت و تهدید 

بندی در یتاولوبهترین روش برای  اییارهایشان، خودشان نیز با همدیگر ارتباط دارند، لذا تکنیک مدل تحلیل شبکهمع
 برقرارنماید که بتوان بین کلیه سطوح یک مدل، ارتباط یمای این امکان را فراهم مدل تحلیل شبکه. استاین مورد 
های یاستراتژرا نسبت به هم سنجید. پس از مشخص شدن نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و شناسایی  هاآنکرده و 

از این پژوهش مشخص گردید که  یزی برای گردشگری درمانی شهر مشهد و نتایج مستخرجربرنامهمختلف جهت 
های یرساختزهای تخصصی و فوق تخصصی و یتفعالبه گسترش  مربوطهای تهاجمی که شامل دو استراتژی یاستراتژ
درمانی  -ی مذهبیشهر گردشگرسازی و تبدیل مشهد به یخصوصینی و کارآفرهای یتفعالی، توسعه نوازمهمان
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مربوط به  ( کهWOکارانه )محافظهرا کسب کردند و سپس استراتژی  رتبه اول 2499/5با امتیاز  درمجموعباشند، یم
های یاستراتژدر رتبه بعدی قرار گرفت. انتخاب  2924/5 یازامت با ،استگسترش مطالعات و ایجاد سامانه آماری 

گر نزدیکی به در شرایط فعلی شهر مشهد دارای بهترین عملکرد خواهند بود. از طرف دی کارانهمحافظهتهاجمی و 
تواند جهت یمباهم  توأمانامکانات گردشگری و پزشکی  ازلحاظهای مرزی آسیای مرکزی و تنها شهر منطقه یانهپا

توان نتیجه گرفت که شهر مشهد در موقعیت یمگونه یناواقع شود. لذا  مؤثرتوسعه گردشگری پزشکی شهر مشهد 
مسافران و زائران فراوانی را از سرتاسر  سالههمهو  استمناسب استراتژیکی در خصوص جذب گردشگران پزشکی 

یزی و جذب ربرنامهباید قرار گیرد که  توجهقابلکند، لذا این نکته این مهم به خود جذب می منظوربهکشور و منطقه 
قالب پیشنهادی دیگر  در گردشگران باید از مقصد صورت گیرد و در قالب پکیج گردشگری سلامت ارائه گردد.

قطب جذب، فقط  عنوانبهباشند یمهای رضوی و مهر را که سابقه جذب گردشگر سلامت را دارا یمارستانبتوان یم
قرار دهیم. در همین  موردسنجشو دسترسی این مراکز به سایر خدمات را  قرارداد موردمطالعهبرای گردشگران خارجی 

توان در افزایش امید یمع( را تداعی کند رضا )د حرم امام ها که وجویمارستانبخصوص با ایجاد محیطی معنوی در این 
 شود:صورت زیر بیان میها بهیشنهادپدر بیماران بیشتر کوشید. سایر 
ی دقیق و منسجم در حوزه توریسم پزشکی، لازم هابرنامهها و یاستسو نداشتن  هاپژوهشبا توجه به کمبود انجام 

 انجام شود. مسئلهی جامعی برای روشن شدن واقعیت این هابرنامهمتناسب و ی درخور و هاپژوهشو ضروری است که 
بیماران به  ترآسانیت برای دسترسی ساوبتبلیغات و بازاریابی و فناوری اطلاعات از قبیل داشتن  ازآنجاکه

گذاری و سرمایه ؛ لازم است در این زمینه مسئولان امر بااستیرگذار در این صنعت تأثیاز از عوامل موردناطلاعات 
 ی مرتبط راهکارهای مناسب و مفیدی را برای توسعه گردشگری پزشکی اتخاذ کنند.هاسازمانهمکاری با 

ها یمارستانبات خارجی از قبیل یموسبرای رقابت در بخش گردشگری پزشکی، مراکز پزشکی شهر مشهد باید با 
 ی قرارداد ببندند.ی بیمه برای حمایت و بیمه کردن گردشگران پزشکهاشرکتو 

یر معنوی وجود حرم مطهر امام رضا را افزایش داده و بعد تأثتواند یم شفاخانهیت تغییر عنوان بیمارستان به درنها
 معنوی و روحی مثبتی را القا کند.
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