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 دهيچک
هاي صنعت گردشگرى در جهان است و به صورت يکي از صنايع جذاا  در   از رو به رشدترين بخش يگردشگرى پزشک :نه و هدفيزم

خذو    يهذا  تيبا توجه به ظرف. است، معرفي فرهنگ و حتي ايجاد منافع سياسي براي كشورها مطرح يياز هاي اقتصادي، اشتغال زمينه

منجر به اجراي اين  يپزشک يگردشگر  ضعف مطالعات در حوزه ين صنعت و از طرفير رشد ايو منافع چشمگ يگردشگر  ران در حوزهيا

ران در نظذر  يذ مسذافرت بذه ا   براي يماران خارجيب يزشيانگ يفرهنگ يها ن شاخصيتر مهم يين شناساآهدف از  طرح تحقيقاتي شد كه

 . بودگرفته شده 

ل يران، با استفاده از روش تحلين خدمات در ايا  كننده ارائه يبه مقصدها يمؤثر در جا  گردشگران پزشک يفرهنگ يها وتحليل شاخص تجزيه :روش

قرار گرفته  ييل محتوا عوامل مورد شناساين صورت كه با تحليبد. اجرا درآمده است ي به مرحله( ISM) يريساختاري تفس يساز محتوا و تکنيك مدل

سازي ساختاري تفسيري مبتني بذر   ل محتوا و مدليروش تحل. شده است يين عوامل شناساين اي، تعامالت بيريتفس يساختار يساز و با روش مدل

فعاالن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و مذديران   ،يگردشگري پزشک  حوزه نظران ق متشکل از صاحبين تحقيخبرگان در ا. استنظر خبرگان 

  .باشند مي يخارج يگردشگران پزشک  رندهيهاي پا و بيمارستان يمراكز درمان

و  يبا كادر درمان يخارج ين گردشگران پزشکيجاد زبان مشترک بيامکان ا يها از آن است كه شاخص يپژوهش حاك يها يافته :ها افتهي

بذه   يخذارج  يزه و جا  گردشگران درمانيجاد انگيمؤثر بر ا ين شاخص فرهنگيتر ي، اساسيرانيها با فرهنگ و سنت ا آن ييزان آشنايم

 .استران يكشور ا

 .رهنگ اشاره كردها مي توان به زبان و ف كنندگان خدمات مراقبت سالمت مؤثر است كه از آن عوامل بسياري بر ارتباط ميان بيماران و ارائه :يريگ جهينت
 

 شايستگي فرهنگي، طرح پژوهش، فراتحليل، گردشگري پزشکي :ها د واژهيکل

 

 مقدمه
ع جهذذان، ين صذذنايتذذر از بذذزر  يکذذي، در حکذذم يصذذنعت گردشذذگر

 ياز كشورها ياريبس يبرا يشغل يها جاد فرصتين منبع درآمد و ايتر مهم

کذه  ايننخسذت  . ت اسذت يذ من صذنعت از دو جهذت حذائز اه   يا. ستا ايدن

هذا و   نيهذا، سذرزم   هذا، نژادهذا، قذو     گر فرهنگيملل با د ييموجبات آشنا

ن درآمد ي، منبع تأمياز نظر اقتصاد اينکهكند و دو   يها را فراهم م شيگو

افزايش توجه بذه سذالمت و جهذاني شذدن آن     (. 1)شود يو ارز محسو  م

(. 2)شذده اسذت   باعث پيدايش مفهو  جديدي به نا  گردشگري پزشذکي 

ك يذ انگر يذ سذالمت، ب  ياز گردشگر يا به عنوان شاخه يپزشک يگردشگر

شده كه  ييصنعت رو به رشد پر سرعت است كه منجر به وجود آمدن فضا

سذفر   يمل يبه فراتر از مرزها يافت خدمات پزشکيدر يماران برايدر آن ب

  تحذوالت   در  ينقش مهمذ  منظوره است كه  چند  ت يفعال ك ي و ( 3)كنند يم

(. 4)كنذد  يمذ  فذا  يا ر يذ اخ  يها دهه در  كشورها  ان يم در   ييفضا و   يا منطقه

ده و كذر  يا ژهيذ توجذه و  يالمللذ  نيماران بذ يبه ب يپزشک يگردشگر  دهيپد

گر يل خود، از ديقه و تمايماران، آگاهانه طبق خواست، سليب موجب شده تا 

، خدمت و درمان مورد يانو درم  يخدمات بهداشت  كننده نيتأم يكشورها

 (. 5)كنندافت ينظر خود را در

ل يذ ، در اوا(OECD)ياقتصذاد  يها يهمکار  در گزارش سازمان توسعه

 يبذرا  ين گونه آمذده اسذت كذه تبذادل خذدمات بهداشذت      ي؛ ا1191سال 

ن منطقذه بذه   يذ شان در ايااي را بر يت رقابتيدر حال توسعه مز يكشورها
 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 رانيو امور مجلس، تهران، ا يو معاون هماهنگ يجهاد دانشگاه يئت علميار، عضو هياستاد .1

 S.derakhsh59@gmail.com رانيزد، اي، دانشگاه علم و هنر، يت جهانگرديريدكترا مد يدانشجو: نويسنده مسئول*  .2

 رانيزد، ايدانشگاه علم و هنر،  يئت علميار، عضو هياستاد .3
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را بذه   يپزشذک  يها ه و مهارتيكار و جا  سرما يروين يآورده و فراوانهمراه 

از  در حذال توسذعه،   يان كشذورها يز در ميران نيكشور ا(. 6)همراه داشته است

نذه از  ين زميذ در ا ييبذاال   ت بذالقوه يذ رود كذه ظرف  يبه شمار م يجمله مقاصد

 يد طذ يذ با ياريت، راه بسذ يذ ن ظرفي؛ اما تا بالفعل شدن ااستدارا  يگردشگر

ران ناشناخته است و بذا  يهمچنان در ا يپزشک يل حوزه گردشگريپتانس. شود

بخذش سذالمت كشذور داشذته باشذد، هنذوز        يتواند بذرا  يكه م ييايوجود مزا

از آن جا كذه تبذديل   . نشده است آن در نظر گرفته يبرا يا ستهيرساخت شايز

شدن ايران به مركز رفع نيازهاي سالمت و پزشذکي منطقذه، از جملذه هذدف     

ران است، بررسي عوامل مؤثر بر انتخا  ايران به عنذوان  يتوسعه در ا يها برنامه

اي از ايذن   عوامل فرهنگي دسته. مقصد پزشکي از اهميت بااليي برخوردار است

رگذاار در جذا    يتأث يفرهنگذ  يها نقش شاخص پژوهش حاضر،. عوامل است

 كذه  دهد يح ميسازد و توض يروشن م يران را تا حدوديبه ا يگردشگران پزشک

را در انتخذا    يزه گردشذگران پزشذک  يذ چگونذه انگ  يفرهنگذ  يها ن شاخصيا

 .دهد يش ميخود، افزا يپزشک يران به عنوان مقصد گردشگريكشور ا

 

 ينظر يمبان
دار هذر كشذور،   ياقتصاد و توسعه پا ييايمؤثر در پواز عوامل مهم و  يکي

كشورهايي كه براي افزايش درآمد ناخالص ملي (. 7)است يصنعت گردشگر

ترين  اند، بازار گردشگري را به عنوان مهم به فکر گسترش بازار خدمات افتاده

 .انذد  زايي مولد و حاشيه سود باال يافته گير، اشتغال بازار با گردش مالي چشم

حقيقت شهرها و كشورهاي مختلف با درک اهميت صذنعت گردشذگري   در 

برداري  در جهت توسعه و شکوفايي كسب وكارهاي مولد مرتبط، در پي بهره

المللذي   هاي بالقوه و بالفعلي هستند كه براي جذا  مسذافران بذين    از فرصت

 يافذراد  يهذا  تيذ عبارت است از مجموعه فعال يگردشگر(. 9)سودمند باشد

ح و استراحت يو كار خود به قصد تفر يخارج از محل زندگ ييها نكه به مکا

در آن  يك سذال متذوال  يذ شذتر از  يكننذد و ب  يگر مسافرت مذ يو انجا  امور د

ون يذ ليم 25 طورتقريذب  بذه  1151در سذال  (. 1)ماننذد  ينمذ  يهذا بذاق   مکان

ن امذر در  يكردند كه ا يالت به خارج از كشور مسافرت ميتعط يگردشگر برا

ني حذاكي از  يب شيپ. دا كرديش پيون نفر افزايليم 913باً به يتقر 2115سال 

ارد نفر يليم 2المللي به  نيب يها مجموع مسافرت 2131آن است كه تا سال 

ن حجذم از  يذ ن صنعت در جهذان بذا ا  ياست كه ا يعيطب(. 11)ديخواهد رس

مختلذف   يكشذورها  يپر رونق و پر درآمد بذرا  ي، به صنعتيو خروج يورود

جهذان، بذه عنذوان منبذع      ياز كشورها ياريكه در بس يطور ه است؛ بهدرآمد

از  يت گردشگريبا درک اهم(. 11)ها و مرد  مطرح است درآمد دولت ياصل

افتذه  يآن بذه وجذود آمذده و تکامذل      يبرا ينيگوناكون، اشکال نو يها جنبه

ا، بذا  يذ منذاطق دن  يو انتقال دانذش پزشذک   يبا طب پزشک ييآشنا(. 1)است

بذه عنذوان    ياز صذنعت گردشذگر   يا باعث به وجذود آمذدن شذاخه    گريکدي

سذم در حذال   يو تور يب پزشذک يذ امروزه ترك. سالمت شده است يگردشگر

 (.12)است يدر صنعت گردشگر يل شدن به نقطه عطفيتبد

بذه دسذت آوردن    يرا كذه مذرد  بذرا    ينذد ي، فراين شاخه از گردشذگر يا

(. 13)كند يف ميكنند، توص ير مسف يپزشک ، دنداني، جراحيدرمان يها مراقبت

رد و به عنوان يگ يرا در بر م يسالمت هر گونه سفر به منظور سالمت يگردشگر

اقتصذاد كشذور كمذك     ييايذ دار و پويذ پا  ، بذه توسذعه  ياز ابعاد گردشذگر  يکي

سذالمت   يابيذ سالمت، به منظور حفظ و بهبذود و باز  يگردشگر(. 11)كند يم

ك سذال ممکذن   يساعت و كمتر از  24ر از شتيفرد، به مدت ب يو ذهن  يجسم

سذالمت حاصذل    يردشذگر گذر، گ يبذه عبذارت د  (. 14)نجامذد اياست به طول ب

ر مکذان و محذل   ييذ تغ  جذه ياست كه در نت ييها دهيروابط و پد  همه يبند جمع

ت يت و به حال اول برگرداندن مناسب وضعيسکونت مرد  به منظور بهبود تثب

كه نه  يو توسط كسان يتفاده از خدمات سالمتبا اس يو اجتماع ي، روحيکيزيف

 (.11)رديپا ياقامت دارند، صورت م ييكار؛ در جا يسکونت و نه برا يبرا

 يها نظران حوزه ن و صاحبااز محقق ياريسالمت ازنظر بس يگردشگر

. داشذته و دارد  يف مختلفذ يت، تعذار يريو مذد  ي، گردشگريمختلف پزشک

 يرا بذه جذا  « يپزشک»ا ي« يدرمان«، »سالمت»الفاظ  يبرخ يچنانچه حت

(. 15)كننذد  يات مربوط به آن استفاده مذ يا در ادبيف اصطالح يهم در تعر

 يتندرسذذت يگردشذذگر   شذذاخه سذذه  بذذه  كذذل  سذذالمت در   يرگردشذذگ

(Wellness Tourism)يدرمذان  ي،گردشگر (Curative Tourism)  يو گردشذگر 

 (.16)است م شده يتقس (Medical Tourism) يپزشک

طي چند سال گاشته به تعذداد افذرادي كذه بذه منظذور اسذتفاده از       

(. 17)خدمات سالمت از كشورهايشان خارج شده اند، افزوده شذده اسذت  

از  ياري، بسذ (19) (Awadzi and Panda (2006))آوادزي و پاندا  ي طبق گفته

دانند  گردشگري پزشکي را به عنوان معدن طال مي جهان سو ؛ يكشورها

ه دنبال رشد و توسعه صنعت گردشگري پزشکي و از طرفذي در  و شديداً ب

گردشگري ( 11) (Connell (2006))كونل . حال رقابت فزاينده در آن هستند

داند كه در آن مذرد  بذراي خذدمات     رايج فرهنگي مي ي پزشکي را پديده

تذذرين عوامذذل  اصذذلي. كننذذد جراحذذي، پزشذذکي و دندانيزشذذکي سذذفر مذذي

تذوان اخذتالف    نخسذت مذي    ي پزشکي را در درجهگردشگر  وجودآورنده به

سطح علمي پزشکي شهرها و حتي كشورها و پس از آن اختالف قيمت و 

 (. 21)امکانات ارائه شده به بيماران دانست

كننذد كذه    يل سفر مين دلين باور است كه مرد  به ايكراميتون بر ا نظريه

 يذي ا زهيكه انگ يله عوامليروها، به وسين نيا. شوند يجا  م ييروهاين  لهيبه وس

كه فذرد را   يگريد يروهايسفر كردن و ن يبرا يريگ ميافراد در مورد تصم يبرا

كذه   يعذوامل . شذوند  يح داده مذ يكنند؛ توضذ  يت ميهدا يمقصد خاص يبه سو

مذازلو و   يازهايشوند، عالوه بر سلسله ن يك افراد به سفر ميق و تحريباعث تشو

 يم افذراد بذر رو  يتصذم  يباشند كه بذر رو  يگريد يرهايتوانند متغ يگران؛ ميد

ادراک  بذراي  يپزشذک  يگردشذگر   نذه يدر زم(. 21)گاارنذد   ير ميمسافرت تأث

 يچذه عذوامل  . 1: د دو مطلب را در نظر گرفتيمار بايب  زانندهيكامل از عوامل انگ

مذاران را  يب يچه عذوامل . 2آورد؟  يبه وجود م يپزشک يگردشگر يتقاضا را برا

 كند؟  يت ميمشخص هدا ياه به مکان
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 (52)کننده  مصرف يريگ ميمدل تصم -1شکل 
 

مذاران  يل مسذافرت ب يذ ن دليتذر  صورت گرفتذه عمذده   يها يطبق بررس

ن درمذان و دارو در  ييپا  نهيخو  و هز يده سيت سرويفيان كريبه ا يخارج

بذه   ي، دسترسذ (انهيم يايانه و آسيخاورم)منطقه  يگر كشورهايسه با ديمقا

د، متخصصذان و پزشذکان   يذ شذرفته و جد يزات پيذ و تجه يدرمان يندهايفرا

ه يهمسذا  يران با كشورهاياز مناطق ا يبعض يو زبان ي، تشابه فرهنگيا حرفه

زات، يذ ، تجهيپزشذک  ينذدها ياز فرا يجذان و نبذود بعضذ   يمانند عذرا،، آذربا 

در آن كشذورها بذه همذراه     يرساخت مناسب درمانيو ز يا متخصصان حرفه

(. 22) استران يا ياز شهرها يدر برخ يخيتار يو بناها يعيطب يها تيجااب

ران، بذه  يذ به كشذور ا  يخارج يجا  گردشگران درمان يها مؤلفه يدر بررس

 يرگذاار بذر انتخذا  مقصذدها    يتأث يفرهنگذ  يهذا  و شذاخص  يرانيفرهنگ ا

 يشتر گردشگران پزشکيجه جا  هر په بيران و در نتيا يپزشک يگردشگر

، (23)يتذوكل  يطبق بررس. ران؛ كمتر پرداخته شده استير ابه كشو يخارج

با كم اثر اعال  شده يتقر يپزشک يپزشکان بر جا  گردشگر ير توانمنديتأث

گونه  نيپزشکان ا ير توانمنديتأث يع فراوانيق از جدول توزين تحقيدر ا. است

پزشذکان بذه    يزان توانمندياز م يند كه احتماال شناخت درستكردبرداشت 

ا يذ  يل مشکالت فرهنگذ ين هم ممکن است به دليشود و ا يماران داده نميب

المت كننذدگان خذدمات سذ    ا ارائذه يها  ن و واسطهادر عملکرد رابط ينديفرآ

رفتذار  . كنندگان خدمات پزشذکي هسذتند   گردشگران پزشکي، مصرف. باشد

ثير عوامل خارجي از جملذه عوامذل فرهنگذي قذرار     أكنندگان، تحت ت مصرف

ها، مقاصد و  ها، انتخا  رهنگ، يکي از مؤثرترين موارد اثرگاار بر انگيزهف. دارد

 (. 24)خريدهاي گردشگران در بعد جهاني است

(. 26)دهد يل ميرا تشک يه و اساس گردشگري، پايفرهنگ عموم

هاي  س تحقيق، بر اسا(يونسکو)سازمان فرهنگي و آموزش ملل متحد 

، اعذال   (1116)ينار پذاريس  گردشگري، در سذم   انجا  شده در زمينه

« فرهنذگ »گردشذگري،    براي پديذده  21له اساسي قرن ئكرد كه مس

نظذران   صذاحب . است و گردشگر بدون فرهنگ وجود نخواهذد داشذت  

معتقدند، گردشگري پيش از آنکذه يذك صذنعت و فعاليذت اقتصذادي      

اي است فرهنگي و در ايجاد تغييرات فرهنگ بسيار مؤثر  باشد، پديده

متقابل دارند و بر هم اثر مثبت  ي فرهنگ و گردشگري رابطه (.1)است

آن چنان كه، موفقيت در رقابت و جاابيت كشذورها را بذه   . گاارند مي

فرهنگ، عنصر اساسي محصول گردشگري است كه آن را . همراه دارد

نذگ يذك   در بسذياري از مذوارد، فره  . سازد در بازار جهاني متمايز مي

شود و از آن نيز  گردشگري محسو  مي  هدارايي عمده در جهت توسع

هاي گردشگري  اگر به ارتباطي كه در اثر فعاليت (.29)شود منتفع مي

سته شود، رد پاي شذش عنصذر شذامل    يبه وجود مي آيد به دقت نگر

در هر . شود يگردشگر، ميزبان، انگيزه، جاذبه، تأثير و بستر مشاهده م

تند و هذر جذا كذه    فعاليت گردشگري اين عناصر قابل تشذخيص هسذ  

تذوان گفذت    امکان گردآمدن اين عناصر در كنار هم فراهم باشد؛ مذي 

فرهنگي در حال شذکل گذرفتن    گردشگري به عنوان يك ارتباط ميان

مطلذو    ي، بذه نحذو  يتوسعه گردشگر يها استيه سنچچنا(. 9)است

مذرد  هذر    ييآشنا يابر يتواند راه يشود، م يو سامانده يزير برنامه

د، آدا ، عادات، سنن ين عقاير ملل و همچنيسا يزندگ  وهكشور با نح

ن يذ در ا. ديذ گر كشورها به شذمار آ يد يها فرهنگ ها و خرده و فرهنگ

، ياجتمذاع  يهذا  و تعامذل  يجاد امکانات مبذادالت فرهنگذ  يند با ايفرآ

د مذرد   يذ شود كه به وسعت نظر و بسط حوزه د يفراهم م ييها نهيزم

 (.11)سازد يم يمرد  را غن يانجامد و تجار  فرهنگ يم

نوازي، بازارهاي مختلف فرهنگذي را   صنعت گردشگري و مهمان  آينده

هاي  المللي كه از فرهنگ اكثر گردشگران را گردشگران بين. شود شامل مي

واضح است كه فرهنگ در محيط (. 24)آيند؛ تشکيل خواهند داد ديگر مي

گذا  تشذخيص بيمذاري،    عوامل فرهنگي به هن. پزشکي اهميت بااليي دارد

هاي سالمتي محور  درمان و مراقبت اهميت دارند و عقايد، رفتارها و ارزش

درک فرهنذذگ و تعذذامالت فرهنگذذي، مسذذتلز  (. 21)دهنذذد را شذذکل مذذي

ن پذژوهش،  يذ ن رو در ايذ از ا. استيابي به مفهو  درستي از فرهنگ  دست

 يبذرا  يجماران خاريزه بيمربوط به مقصد كه در انگ يفرهنگ يها شاخص

 .اند قرار گرفته يباشند، مورد بررس يران مؤثر ميورود به ا

 

 نه پژوهشيشيپ
عوامل مؤثر بر انتخا   ي نهير در زمياخ يها در سال يمطالعات متعدد

 يگردشذگر  يبررسذ (. 31)انجا  شده اسذت  يپزشک يمقصد در گردشگر

را يذ د؛ زق داريذ از به مطالعه دقيمختلف آن ن يها زهيبا توجه به انگ يپزشک

  درحذوزه  يزيذ ر د در برنامذه يذ آ ين مطالعات بذه دسذت مذ   يكه از ا يجينتا

بذه   تذوان   يمذ  انجا  شده  يها قياز جمله تحق. ار مؤثر استيبس يگردشگر

عوامل مؤثر در  ييتحت عنوان شناسا( 31)رفتار و همکارانش كيپژوهش ن 

چهذار   ق خوديها در تحق آن. كردران اشاره يدر ا يجا  گردشگران پزشک

كالن و عوامل   كننده لياطالعات، عوامل تسه يبعد محرک تقاضا، جستجو

با توجه . قرار دادند يرمجموعه هر بعد را مورد بررسيز يها و شاخص يفرد

كشور  يفرهنگ يها ، توجه به شاخصيها در بعد عوامل فرد به پژوهش آن

هذا   آن يج بررسذ ينتذا . ت بودي، حائز اهميخارج يمقصد گردشگران درمان

آوري  ، فذن ي، فرهنگي، حقوقياسيط اقتصادي، سياز آن بود كه شرا يحاك

ري گردشذگران بذراي هذر    يگ ميند تصميرا در فرا يكشور مقصد نقش مهم

تذر و   مهذم  يط نقشذ ين شذرا يذ اما ا ؛كند يبازي م يت گردشگريگونه فعال

 .دارد يگردشگري پزشک  نهيتر در زم تيبااهم
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 (ISM) يريتفس يساختار يساز ند مدليکننده در فرآ ارکتمشخصات خبرگان مش -1جدول 

 تعداد اعضا يالت دانشگاهيتحص کننده ت فرد شرکتيحوزه فعال

 نفر 3 يتخصص يدكترا ياستادان دانشگاه در حوزه دانشگاه

 نفر 4 ارشد و باالتر يكارشناس يو گردشگر يراث فرهنگيران ارشد حوزه ميمد

 نفر 4 و باالتر يكارشناس يپزشک يعال در حوزه گردشگرف يمسافرت يها ران آژانسيمد

 نفر 4 تخصص  متخصص و فو، يپزشکان و متخصصان مراكز درمان

 

فرهنذگ بذا جذا       ق خذود بذا موضذوع رابطذه    يدر تحق( 21)يرحمان

اي كذه   جامعذه )هذاي ميذان جوامذع     ، تفاوت و شباهتيگردشگران پزشک

، مذاهب،  (ي مقصد عنوان جامعهآيد و ايران به  گردشگر پزشکي از آن مي

نگرش بذه   ي ، روابط، نحوه(زبان كالمي و غير كالمي)اطالعات و ارتباطات 

 .قرار داده است يها را مورد بررس زمان، عقايد و گرايش

 يم بذرا ير آن بر تصذم يعامل فرهنگ و تأث( 32)و تئوچاروس يقيصد

ج نشان يتان. كردند يگر را در پژوهش خود بررسيد يمسافرت به كشورها

دو  يهذا  ن فرهنذگ ياخذتالف موجذود بذ   ) يفرهنگ يها دهد كه تفاوت يم

د شخص از مکذان مذورد   يمعکوس با قصد مسافرت و بازد ي ، رابطه(كشور

سذك ادراک شذده در   يكشذور، ر  ن دويانذدک بذ   يتفاوت فرهنگ. نظر دارد

 يبعذد  يهذا  اگرچه پذژوهش . دهد يرا كاهش م يفرهنگ يها ارزش  نهيزم

 ؛كنذد  يمسافران صذد، نمذ   يتمام يبرا يرات فرهنگين تأثيكه ا نشان داد

مسافرت  ييها ل دارند به مکاني، تما«فردگرا»با فرهنگ  يبلکه عموما افراد

كه  يمشابه فرهنگ كشور خودشان باشد و افراد يكنند كه از نظر فرهنگ

دارند كذه   ييد از كشورهايل به بازديهستند تما «گرا جمع»فرهنگ  يدارا

 (.33)خودشان دارند  يمتفاوت با كشورها يگفرهن

 

 قياالت تحقؤس
زه يجاد انگيدر ا يفرهنگ يها شاخص يبند تيو اولو يميزان تأثيرگاار .1

 يپزشذک  يها بذه مقصذد گردشذگر    و جا  آن يدر گردشگران پزشک

 ران چگونه است؟يكشور ا

برخوردار  ياد شده از اهميت بيشتري يفرهنگ يها يك از شاخص كدا  .2

 است؟

 

 قيتحق يشناس روش
  انجذا  شذده اسذت و براسذاس نحذوه      يفذ يکذرد ك يق بذا رو ين تحقيا

  و از نظذذر هذذدف، در دسذذته يفي، توصذذازيذذمذذورد ن يهذذا داده يآور جمذذع

 يها ن پژوهش، ابتدا شاخصيانجا  ا يبرا. قرار دارد يكاربرد يها پژوهش

فاده ران با استيبه ا يخارج يرگاار بر جا  گردشگران پزشکيتأث يفرهنگ

ل محتوا يافته با خبرگان با روش تحليساختار   ق و مصاحبهيات تحقياز ادب

  نظران حوزه ق متشکل از صاحبيتحقن يخبرگان در ا. استخراج شده است

فعاالن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و مديران  يگردشگري پزشک

 يخذارج  يگردشذگران پزشذک   ي رنذده يهاي پا و بيمارستان يمراكز درمان

ل و يذ ، تماي، تجربه عملذ يانتخا  خبرگان، تسلط نظر يارهايمع .اند بوده

 كنندگان مشخصات مشاركت. بود يمشاركت در پژوهش و دسترس ييتوانا

 .ه شده استئارا 1در جدول 

اي رايذج بذراي    با توجه به اينکه اسذتفاده از روش تحليذل محتذوا شذيوه    

روش اسذتفاده شذده    بررسي متون مختلف است، در طرح حاضر نيز از ايذن 

اسذت كذه    ينظران روش پژوهش شتر صاحبيل محتوا به اعتقاد بيتحل .است

از متذون   يا ا مجموعذه يذ ك متن و يدر  ينيمع يها ا واژهيم يان مفاهيب يبرا

. داننذد  يها م ل دادهيه و تحليك روش تجزيرا   ز آنين يبرخ. شود ياستفاده م

،  هذا  ك كتذا ، نوشذته  يذ از  ييهذا  ا فصذل يذ تواند شامل كتا ، فصل  يمتن م

پژوهشگر . باشد يخين و مقاالت مطبوعات و اسناد تاريمصاحبه، گفتگو، عناو

م را يا مفذاه يذ ها و  ن واژهيل محتوا وجود مفهو  و ارتباط بيبا استفاده از تحل

 يسنده آن، مخاطب و حتيموجود در متن، نو يها ا يل كرده و درباره پيتحل

ن پذژوهش، بذه منظذور    يذ در ا .كند يم يريگ جهينتاثر  يفرهنگ و دوره زمان

از روش  يمذؤثر بذر جذا  گردشذگران پزشذک      يبه عوامل فرهنگذ  يابيدست

ات يذ ن و ادبيشذ يگر ابتدا براساس مطالعات پيان ديبه ب. مصاحبه استفاده شد

شده و سيس با انجا  مصاحبه عميق و  ييمختلف شناسا يها شاخص ينظر

مذوردنظر   يفرهنگذ  يهذا  واالت بذاز شذاخص  بدون ساختار با اسذتفاده از سذ  

االت راهنما صورت گرفته بود، به ؤاين نوع مصاحبه كه بدون س. دشاستخراج 

ن يذ براسذاس ا  .هاي كيفي است دليل انعطاف و عميق بودن، مناسب پژوهش

 يزه در گردشگران پزشکيجاد انگيمؤثر بر ا يشاخص فرهنگ 12ها،  مصاحبه

با استفاده  يپزشک يبه عنوان مقصد گردشگرران يدر انتخا  كشور ا يخارج

در خصوص انتخا  عوامل بدست آمده . اند از مد نظرات خبرگان انتخا  شده

اگذر در   يعنذ ي. نظرات خبرگان استفاده شذده اسذت   ق، از مديات تحقياز ادب

بودن آن اتفا، نظر داشذته انذد بذه     يت افراد بر اصليك عامل اكثريخصوص 

ت آراء بذر  يذ كذه اكثر  يه است و در خصوص عواملل انتخا  شديمنظور تحل

كه  نيبا توجه به ا. باشد، آن عامل كنار گااشته شده است يعد  انتخا  آن م

 يفيك يها روش ي در دسته ISM ق محدود بوده و روشيتعداد خبرگان تحق

انتخا   ين برايانگيهمچون م يمركز يها رد، استفاده از شاخصيگ يقرار م

ن منظور از مد نظرات استفاده يباشد، به هم ينم يمناسبشاخص  يموانع اصل

ات يانتخا  شده با توجه به ادب يفرهنگ يها شاخص 2در جدول . شده است

 . ق و نظرات خبرگان نشان داده شده استيتحق
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 کشور به يخارج يمؤثر بر جذب گردشگران درمان يفرهنگ يها شاخص -5 جدول

 ران با توجه به نظرات خبرگانيا

 رانيبه كشور ا يمؤثر در جا  گردشگران پزشک يفرهنگ يها صشاخ

 رانيبا مرد  ا يگردشگران پزشک يقرابت فرهنگ

 در كشور يبرخورد با گردشگران پزشک ي وهيش

 در كشور يگردشگران پزشک يد فرهنگياحترا  به عقا

 يماران و كادر درمانين بيجاد زبان مشترک بيامکان ا

 يالملل نيب يها ن با زبانپزشکان و كادر درما ييآشنا

 يرانيبا فرهنگ و سنت ا يگردشگران پزشک ييزان آشنايم

 از پزشکان متخصص و مجر  آشنا با فرهنگ ملل مختلف يريگ بهره

 يدرست پزشکان و كادر درمان از فرهنگ گردشگران پزشک يجاد پندارهايا

 يزشکگردشگران پ يبرا ياز اختالفات فرهنگ يناش يها تيعد  وجود محدود

 يجهت باال بردن فرهنگ عامه مرد  در برخورد با گردشگران پزشک يكاف يها آموزش  ارائه

 يهذا  از ارزش يش اطالعات گردشگران پزشکيو مناسب جهت افزا يغات كافيوجود تبل

 رانيكشور ا يفرهنگ

متفاوت با توجذه بذه    يفرهنگ  نهيزم با پس يخدمات پزشک  ارائه)خدمات  يساز يشخص

 )ق گوناگونيالن و عيد
 
بر نظذر خبرگذان اسذت و تعذداد خبرگذان       يمبتن ي، روشISMکرديرو

بذه   ين بررسذ يذ در ا. نفر است 15تا  5ن ين روش، بيا يشنهاد شده برايپ

مؤثر بر جا  گردشگران  يفرهنگ يها عوامل و شاخصه يساز منظور مدل

 يبذرا مؤثر و كارا  يكه روش ISMکرد يران از رويبه كشور ا يخارج يدرمان

ت، بر ي، در سطوح متفاوت اهميفيك يرهاياست كه در آن متغ يموضوعات

ل ياز روش تحل يريگ با بهره. گر آثار متقابل دارند؛ استفاده شده استيکدي

نفذر از   15باز مرتبط بذا موضذوع پذژوهش بذا      ييها محتوا و انجا  مصاحبه

و  يو مراكذز درمذان   يراث فرهنگذ يذ ، ميخبرگان فعال در بخش گردشگر

 و ييموردنظر شناسا يها از خبرگان، شاخص يافتيدر يها پاسخ يكدگاار

 يفذ يك يرهذا ين متغيبذ  يهذا  ي، ارتباطات و وابستگISMفن  يريكارگ با به

ان يذ ده ميذ چينظذم در روابذط پ   ين روش به برقراريا. دشله مشخص ئمس

ك يتواند عناصر  يم ISMن، يهمچن. كند يم ياديك نظا  كمك زيعناصر 

 ياجذرا  يران، بذرا ين امر به مديكند؛ ا يبند تين سطح و اولوييتع نظا  را

ب و ين روش، ترتيا. كند يم يانيشده، كمك شا يهر چه بهتر مدل طراح

ان يذ بذه ب . كند يم يستم را بررسيك سيان عناصر يده ميچيجهت روابط پ

ن عناصر يب يدگيچيآن بر پ  لهيتواند به وس ياست كه گروه م يگر، ابزاريد

 ين روش، بذه قابذل درک بذودن آن بذرا    يا يها يژگياز جمله و. ه كندغلب

از  يافتيذ در يب نظرهذا يذ آن در ترك يکيذارچگ ياز كاربران،  يعيف وسيط

 يده و دارايذ چيپ يهذا  سذتم يس ي ت كاركرد آن در مطالعهيخبرگان و قابل

 .توان اشاره كرد يمتعدد م ياجزا

 

 يساختار يس خود تعامليل ماتريتشک
Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) 

در اين مرحلذه عوامذل شناسذايي شذده وارد مذاتريس خذود تعذاملي        

 استريس يك ماتريس، به ابعاد عوامل اين مات. شوند مي (SSIM) ساختاري

به عبارتي اين . شوند كه در سطر و ستون اول آن عوامل به ترتيب ذكر مي

اصر تشکيل و براي نشان دادن وتحليل ارتباط بين عن ماتريس براي تجزيه

 .شود ها از چهار نماد زير استفاده مي ارتباطات بين آن

:V عامل سطر(i) ساز رسيدن به عامل ستون تواند زمينه مي(j)  ارتباط )باشد

 (.jبه  iيکطرفه از 

A:  عامل ستون(j) سذاز رسذيدن بذه عامذل سذطر      تواند زمينه مي(i)   باشذد

 (.iبه  jارتباط يکطرفه از )

X: بين عامل سطر (i)  و عامل(j) به عبذارتي هذر دو   . ارتباط دوجانبه وجود دارد

 (.و بالعکس jبه  iارتباط دوطرفه از)ساز رسيدن به همديگر شوند  توانند زمينه مي

:O چ ارتباطي بين دو عنصريه(i)  و(j) وجود ندارد. 

 
  Reachability Matrix (RM) تشکيل ماتريس دستيابي اوليه

به اعداد صذفر و يذك    SSIM ن مرحله با تبديل نمادهاي ماتريسدر اي

اين قواعد بذه  . دست پيدا كرد RM توان به ماتريس برحسب قواعد زير مي

 :صورت زير است
 

 (SSIM) يساختار يس خود تعامليماتر -3جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 9 1 11 11 12 رانيبه کشور ا يمؤثر در جذب گردشگران پزشک يفرهنگ يشاخص ها

  O O O O O O A O V X V رانيبا مرد  ا يگردشگران پزشک يقرابت فرهنگ

   O O A A O X A A O V در كشور يوه برخورد با گردشگران پزشکيش

    X V V O O X O A O در كشور يگردشگران پزشک يد فرهنگياحترا  به عقا

     O A O O V O X V ماران و كادر درمانين بيجاد زبان مشترک بيامکان ا

      X O X O X V O يالملل نيب يها پزشکان و كادر درمان با زبان ييآشنا

       O X O O O O يرانيبا فرهنگ و سنت ا يگردشگران پزشک ييزان آشنايم

        V O V V A مختلف يها از پزشکان متخصص و مجر  آشنا با فرهنگ ملل يريگ بهره

         V O X O يپزشکان و كادر درمان از فرهنگ گردشگران پزشک يدرست برا يجاد پندارهايا

          X O O يگردشگران پزشک يبرا ياز اختالفات فرهنگ يناش يها تيعد  وجود محدود

           V O يجهت باال بردن فرهنگ عامه مرد  در برخورد با گردشگران پزشک يكاف يها ارائه آموزش

            O رانيكشور ا يفرهنگ ياز ارزش ها يش اطالعات گردشگران پزشکيمناسب جهت افزاو  يغات كافيوجود تبل

             (ق گوناگونين، عادت و عاليمتفاوت با توجه به د ينه فرهنگيزم با پس يارائه خدمات پزشک)خدمات  يساز شاخص
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 (RM)ه ياول يابيس دستيماتر -4جدول 

 12 11 11 1 9 7 6 5 4 3 2 1 ها شاخص

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 يينها يابيدست سيماتر -2جدول 

 قدرت نفوذ 12 11 11 1 9 7 6 5 4 3 2 1 يفرهنگ يها شاخص

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

  1 1 1 9 11 11 5 11 5 11 12 1 يزان وابستگيم

 

مربذوط در    گرفته است، خانذه  V نماد SSIM در ماتريس (I,j)  اگر خانه. الف

عذدد   (j,i)آن، يعني خانذه    قرينه  گيرد و خانه مي 1ماتريس دستيابي عدد 

 .گيرد صفر مي

مربذوط در    ت، خانذه گرفته اسذ  A نماد SSIM در ماتريس (I,j)  اگر خانه.  

 (j,i)آن، يعنذي خانذه    يقرينه  گيرد و خانه دستيابي عدد صفر ميماتريس 

  .گيرد مي 1 عدد

مربوط در ماتريس   گرفته است، خانه X نماد SSIM در ماتريس (I,j) اگر خانه .پ

 .گيرد مي 1عدد  (j,i) آن، يعني خانه  گيرد و خانه قرينه مي 1دستيابي عدد 

مربوطذه در    گرفته اسذت، خانذه   O نماد SSIMدر ماتريس (I,j)اگر خانه  .ت

عدد  (j,i) گيرد و خانه قرينه آن، يعني خانه يماتريس دستيابي عدد صفر م

 .گيرد يصفر م

 

 تشکيل ماتريس دستيابي نهايي
پس از اين كه ماتريس دستيابي اوليذه بذه دسذت آمذد، بايذد      

منجر  1ه اگر عامل به عنوان نمون. سازگاري دروني آن برقرار شود

 1شود، بايد عامل  3هم منجر به عامل  2شود و عامل  2به عامل 

شود و اگر در ماتريس دستيابي ايذن حالذت    3نيز منجر به عامل 

برقرار نبود، بايد ماتريس اصالح شده و روابطي كه از قلذم افتذاده   

 .جايگزين شوند

 

 تعيين سطح و اولويت متغيرها
دسذتيابي و    يذت متغيرهذا، مجموعذه   ن سطح و اولوبراي تعيي

دستيابي   مجموعه. شود ي هر شاخص تعيين ميمقد  برا  مجموعه

شود كه از طريق ايذن شذاخص    مي ييها شامل شاخص هر شاخص

شود  مي ييها مقد  شامل شاخص  توان به آن رسيد و مجموعه مي

ايذن كذار بذا    . هذا رسذيد   توان به اين شاخص ها مي كه از طريق آن

بعد از تعيين ماتريس . شود از ماتريس دستيابي انجا  مي استفاده

  دستيابي و مقد  براي هر شاخص، عناصذر مشذترک در مجموعذه   
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پذس از  . شذوند  دستيابي و مقد  براي هر شذاخص شناسذايي مذي   

. رسذد  هذا مذي   ها نوبت به تعيين سطح شاخص تعيين اين مجموعه

هذا   شاخصها بر ساير  منظور از سطح عناصر اين است كه شاخص

كه  ييها شاخص. پايرند ها تأثير مي تأثير گاارند يا از ساير شاخص

هذا   شاخص گيرند، تحت تأثير ساير قرار مي( 1)در باالترين سطح 

در اولذين  . دهنذد  بوده و شاخص ديگري را تحت تذأثير قذرار نمذي   

  باشذذد كذذه مجموعذذه داراي بذذاالترين سذذطح مذذي يجذدول شاخصذذ 

پس از تعيذين  . كامالً يکسان باشند دستيابي و عناصر مشترک آن

شوند و با ساير  ها از جدول حاف مي ها، آن ا شاخصياين شاخص 

در جذدول  . شذود  مانده جدول بعدي تشکيل مذي  باقي يها شاخص

اين . شود ، شاخص سطح دو  مشخص مي1دو  نيز همانند جدول 

دهنذد و خذود تحذت     ها؛ سطح يك را تحت تأثير قرار مذي  شاخص

اين كار تا تعيين سطح تمذا   . سطح سه هستند يها صتأثير شاخ

 .يابد ها ادامه مي شاخص

 

 (1تکرار )رها ين سطوح متغييتع -6جدول 

 سطح مشترک مجموعه مقدم مجموعه يابيمجموعه دست فيرد

1 12 ،11 ،11 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 12 ،11 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 12 ،11 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1  

2 12 ،11 ،11 ،1 ،7 ،3 ،2 ،1 12 ،11 ،11 ،1 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 12 ،11 ،11 ،1 ،7 ،3 ،2 ،1 1 

3 12 ،11 ،11 ،1 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 12 ،11 ،1 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 12 ،11 ،1 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1  

4 12 ،11 ،11 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 11 ،6 ،4 ،3 ،1 11 ،6 ،4 ،3  

5 12 ،11 ،11 ،1 ،9 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1 12 ،11 ،11 ،1 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 12 ،11 ،11 ،1 ،9 ،7 ،5 ،3 ،1  

6 11 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 11 ،6 ،4 ،3 ،1 11 ،6 ،4 ،3 ،1  

7 12 ،11 ،11 ،1 ،9 ،7 ،5 ،3 ،2 ،1 12 ،11 ،1 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 12 ،11 ،1 ،9 ،7 ،5 ،3 ،2 ،1  

9 11 ،1 ،9 ،7 ،5 ،3 ،2 12 ،11 ،11 ،9 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1 11 ،9 ،7 ،5 ،3  

1 12 ،1 ،7 ،5 ،3 ،2 12 ،11 ،1 ،9 ،7 ،5 ،3 ،2 12 ،1 ،7 ،5 ،3 ،2 1 

11 12 ،11 ،1 ،9 ،7 ،5 ،3 ،2 12 ،11 ،9 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 12 ،11 ،9 ،7 ،5 ،3 ،2  

11 11 ،9، 6، 5 ،4 ،3 ،2 ،1 12 ،11 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 11 ،9 ،6 ،4 ،3 ،1  

12 12 ،11 ،11 ،1 ،9 ،7 ،5 ،3 ،2 ،1 12 ،11 ،1 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 12 ،11 ،1 ،9 ،7 ،5 ،3 ،2 ،1  

 

 (5تکرار )رها ين سطوح متغييتع -7جدول 

 سطح مجموعه مشترک مجموعه مقدم يابيمجموعه دست فيرد

1 12 ،11 ،11 ،7 ،5 ،4 ،3 ،1 12 ،11 ،7، 6، 5 ،4 ،3 ،1 12 ،11 ،7 ،5 ،4 ،3 ،1  

3 12 ،11 ،11 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 12 ،11 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 12 ،11 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1  

4 12 ،11 ،11 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 11 ،6 ،4 ،3 ،1 11 ،6 ،4 ،3 ،1  

5 12 ،11 ،11 ،9 ،7 ،5 ،4 ،3 ،1 12 ،11 ،11 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 12 ،11 ،11 ،9 ،7 ،5 ،3 ،1 2 

6 11 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 11 ،6 ،4 ،3 ،1 11 ،6 ،4 ،3 ،1  

7 12 ،11 ،11 ،9 ،7 ،5 ،3 ،1 12 ،11 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 12 ،11 ،9 ،7 ،5 ،3 ،1  

9 11 ،9 ،7 ،5 ،3 12 ،11 ،11 ،9 ،7، 6، 5، 4، 3 ،1 11 ،9 ،7 ،5 ،3 2 

11 12 ،11 ،9 ،7 ،5 ،3 12 ،11 ،9 ،7 ،5، 4، 3 ،1 12 ،11 ،9 ،7 ،5 ،3 2 

11 11 ،9 ،6 ،5 ،4 ،1 12 ،11 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 11 ،6 ،5 ،4 ،1  

12 12 ،11 ،11 ،9 ،7 ،5 ،3 ،1 12 ،11 ،7 ،5 ،4 ،3 ،1 12 ،11 ،7 ،5 ،3 ،1  

 

 (3 تکرار) رهاين سطوح متغييتع -8 جدول

 سطح مجموعه مشترک وعه مقدممجم يابيمجموعه دست فيرد

1 12 ،11 ،7 ،4 ،3 ،1 12 ،11 ،7 ،6 ،4 ،3 ،1 12 ،11 ،7 ،4 ،3 ،1 3 

3 12 ،11 ،7 ،6 ،4 ،3 ،1 12 ،7 ،6 ،4 ،3 ،1 12 ،7 ،6 ،4 ،3 ،1  

4 12 ،11 ،7 ،6 ،4 ،3 ،1 11 ،6 ،4 ،3 ،1 11 ،6 ،4 ،3 ،1  

6 11 ،7 ،6 ،4 ،3 ،1 11 ،6 ،4 ،3 ،1 11 ،6 ،4 ،3 ،1  

7 12 ،11 ،7 ،3 ،1 12 ،7 ،6 ،4، 3 ،1 12 ،7 ،3 ،1  

11 11 ،6 ،4 ،1 12 ،11 ،7 ،6 ،4 ،3 ،1 11 ،6 ،4 ،1 3 

12 12 ،11 ،7 ،3 ،1 12 ،11 ،7 ،4 ،3 ،1 12 ،7 ،3 ،1  
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 (4تکرار )رها ين سطوح متغييتع -9جدول 

 سطح مجموعه مشترک مجموعه مقدم يابيمجموعه دست فيرد

3 12 ،7 ،6 ،4 ،3 12 ،7 ،6 ،4 ،3 12 ،7 ،6 ،4 ،3 4 

4 12 ،7 ،6 ،4 ،3 6 ،4 ،3 6 ،4 ،3  

6 7 ،6 ،4 ،3 6 ،4 ،3 6 ،4 ،3  

7 12 ،7 ،3 12 ،7 ،6 ،4 ،3 12 ،7 ،3 4 

12 12 ،7 ،3 12 ،11 ،7 ،4 ،3 12 ،7 ،3 4 
 

 (2تکرار )رها ين سطوح متغييتع -11جدول 

 سطح مجموعه مشترک مجموعه مقدم يابيمجموعه دست فيرد

4 6 ،4 6 ،4 6 ،4 5 

6 6 ،4 6 ،4 6 ،4 5 
 

 رانيبه ا يرگذار بر جذب گردشگران پزشکيتأث يفرهنگ يها شاخص يرهايسطوح متغ -11جدول 

 سطح مجموعه مشترک مجموعه مقدم يابيمجموعه دست يفرهنگ يها شاخص تکرار

1 2 12 ،11 ،11 ،1 ،7 ،3 ،2 ،1 12 ،11 ،11 ،1 ،9 ،7، 6 ،5 ،4، 3 ،2 ،1 12 ،11 ،11 ،1 ،7 ،3 ،2 ،1 1 

 1 12 ،1 ،7، 5، 3 ،2 12 ،11 ،1 ،9 ،7 ،5 ،3 ،2 12 ،1 ،7 ،5 ،3 ،2 1 

 5 12 ،11 ،11 ،9 ،7 ،5 ،3 ،1 12 ،11 ،11 ،9 ،7، 6، 5، 4، 3 ،1 12 ،11 ،11 ،9 ،7 ،5 ،3 ،1 2 

2 9 11 ،9 ،7 ،5 ،3 12 ،11 ،11 ،9 ،7 ،6 ،5، 4، 3 ،1 11 ،9 ،7 ،5 ،3 2 

 11 12 ،11 ،9 ،7 ،5 ،3 12 ،11 ،9 ،7 ،5 ،4 ،3 ،1 12 ،11 ،9 ،7 ،5 ،3 2 

 1 12 ،11 ،7 ،4 ،3 ،1 12 ،11 ،7 ،6 ،4 ،3 ،1 12 ،11 ،7 ،4 ،3 ،1 3 

2 11 11 ،6 ،4 ،1 12 ،11 ،7، 6، 4 ،3 ،1 11 ،6 ،4 ،1 3 

 3 12 ،7 ،6 ،4 ،3 12 ،7 ،6 ،4 ،3 12 ،7 ،6 ،4 ،3 4 

4 7 12 ،7 ،3 12 ،11 ،7 ،4 ،3 12 ،7 ،3 4 

 12 12 ،7 ،3 12 ،11 ،7 ،4 ،3 12 ،7 ،3 4 

 4 6 ،4 6 ،4 6 ،4 5 

5 6 6 ،4 6 ،4 6 ،4 5 

 

 

 رانيبه ا يرگذار بر جذب گردشگران پزشکيتأث يفرهنگ يها مدل شاخص -5شکل  

 

 ترسيم مدل ساختاري تفسيري
ن شذذده و مذذاتريس در ايذذن مرحلذذه براسذذاس سذذطوح تعيذذي  

ارائذه   2ن مدل در شکل يا. دستيابي نهايي، مدل ترسيم مي شود

 .شده است
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 يوابستگ -نمودار قدرت نفوذ  -3شکل 

 
 وابستگي -تجزيه وتحليل قدرت نفوذ

جمع سطري مقادير در ماتريس دستيابي نهايي براي هر عنصر بيانگر 

 ييها شاخص. واهد بودميزان نفوذ و جمع ستوني نشانگر ميزان وابستگي خ

تر مدل قرار دارند، بذه دليذل دارا بذودن قذدرت پذيش       كه در سطوح پايين

كه در سطوح بذاالتر   ييها هادي و شاخص برندگي بيشتر به عنوان شاخص

شوند  هادي، پيرو محسو  مي يها قرار دارند، به دليل وابستگي به شاخص

از عناصذر قابذل    براساس قدرت نفوذ و وابسذتگي، چهذار گذروه   (. 3شکل )

 :شناسايي خواهند بود كه عبارتند از

كه داراي قدرت نفذوذ و وابسذتگي ضذعيف     ييها شاخص :خودمختار .1

 .باشند مي

كه داراي قدرت نفوذ كم، ولي وابستگي شذديد   ييها شاخص :وابسته .5

 .باشند مي

كه داراي قدرت نفوذ و وابستگي زياد  ييها شاخص (:پيوندي)متصل .3

 .هستند

كه داراي قذدرت نفذوذ قذوي، ولذي وابسذتگي       ييها صشاخ :مستقل .4

 . باشند ضعيف مي

ماران ين بيجاد زبان مشترک بيامکان ا يها ، شاخص3با توجه به شکل

قدرت  ي، دارايرانيآنها با فرهنگ و سنت ا ييزان آشنايو م يو كادر درمان

 يگر، به جز شاخص فرهنگذ يد ياز سو. باشند يكم م ينفوذ باال و وابستگ

گردشذگران   يبذرا  ياز اختالفات فرهنگذ  يناش يها تيوجود محدودعد  

قذرار   يخنثذ  يدر حالت يزان وابستگي، كه از لحاظ قدرت نفوذ و ميپزشک

زان يذ مورد نظر ما از قدرت نفذود بذاال و م   يفرهنگ يها ه شاخصيدارد، بق

 .برخوردارند ياديز يوابستگ

 

 يريگ جهينت
المت است كذه در ايذران   اي از گردشگري س گردشگري پزشکي، گونه

ايران، هنوز آن چنان كه بايد نتوانسذته  . كمتر مورد توجه قرار گرفته است

گردشذگران پزشذکي، خذدمات    . در جا  گردشگران پزشکي موفق باشذد 

كننده تحت تاثير عوامذل   رفتار خريد مصرف. كنند پزشکي را خريداري مي

تحقيذق  . اسذت هذا   اي از آن گيرد كه عوامل فرهنگي دسته خارجي قرار مي

زان جا  گردشگر يو م يفرهنگ يها ميان شاخص  حاضر به بررسي رابطه

ات انجا  شده و نظرات خبرگذان پرداختذه   يران با توجه به ادبيبه ا يپزشک

 يهذا  بنذدي و ميذزان اهميذت شذاخص     در اين پژوهش جهت رتبذه . است

سذازي   ، از روش مذدل (رانيذ ا) يپزشذک  يكشور مقصد گردشذگر  يفرهنگ

ق و يذ ات تحقيذ با توجذه بذه ادب  . تاري تفسيري بهره گرفته شده استساخ

و مذذؤثر در جذذا   ياساسذذ ينظذذرات خبرگذذان، دوازده شذذاخص فرهنگذذ 

 ييبذذه منظذذور شناسذذا. شذذدند ييشناسذذا يخذذارج يگردشذذگران پزشذذک

، يدرمان يو مؤثر در جا  گردشگران پزشک ياساس يفرهنگ يها شاخص

نفر  15ساختارمند از  يها مصاحبه ل محتوا بهره گرفته شد وياز روش تحل

بذه عمذل    يراث فرهنگذ يو م يپزشک ياز خبرگان فعال در حوزه گردشگر

و مؤثر ظهذور   يمضمون اصل 12 ها، ل جمله به جمله مصاحبهيبا تحل .آمد

، يل سذاختار يذ هذا بذا روش تحل   ق و موشکافانه شاخصيدق يبا بررس. كرد

امکذان   يهذا  ه شذاخص باشد ك ياز آن م يج پژوهش حاكيد نتاشمشخص 

گردشگران  ييزان آشناي، ميماران و كادر درمانين بيجاد زبان مشترک بيا

گردشذگران   يد فرهنگذ يذ ، احترا  بذه عقا يرانيبا فرهنگ و سنت ا يپزشک

از پزشکان متخصص و مجر  آشنا با فرهنگ  يريگ در كشور، بهره يپزشک

ت يذ درجه اهمن يب از باالتريخدمات، به ترت يساز يملل مختلف و شخص

 يهذا  نشذان داد كذه شذاخص    يسذاز  ج حاصل از مدلينتا. برخوردار بودند

در كشذذور و عذذد  وجذذود    يبرخذذورد بذذا گردشذذگران پزشذذک   ي وهيشذذ

در  يگردشذگران خذارج   يبذرا  ياز اختالفات فرهنگ يناش يها تيمحدود

جذاد زبذان   يامکذان ا  يهذا  ر و شاخصيزان تأثين مين سطح و كمتريباالتر

با  يگردشگران پزشک ييزان آشنايو م ياران و كادر درمانمين بيمشترک ب

گر ير برديزان تأثين ميشترين سطح و بيتر نييدر پا يرانيفرهنگ و سنت ا

 .باشند يها م شاخص

شود با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش، از آن جذا   پيشنهاد مي

المذي،  كه زبان، راهنماي فرهنگ و ارتباط است و ارتبذاط كالمذي و غيرك  

ن كه فرهنگ يك سيستم يخود عامل شناخت فرهنگ است و با توجه به ا

ارتباطي است كه از ارتباطات كالمي و غيركالمي كه يك گذروه را ازگذروه   

تذر و مذؤثرتر بذا     ارتبذاط راحذت   يكند، به منظذور برقذرار   ديگر متمايز مي

بر  ريعوامل بسيا. بهتر و كاراتر استفاده شود ي وهي، از شيگردشگر پزشک

كنندگان خدمات مراقبت سالمت مؤثر است كه  ارتباط ميان بيماران و ارائه

در  زبان، عامل مؤثر و مهمي. ها مي توان به زبان و فرهنگ اشاره كرد از آن

 .كنندگان خدمات مراقبت سالمت است ارتباط ميان بيماران و ارائه

سر جهان را هاي مختلف موجود در سرا شناسان تعداد زبان امروزه، زبان

ها، سنگ بنذاي جامعذه    ارتباط انسان. اند تخمين زده 5111-6111حدود 

انساني است و بدون آن، هرگز فرهنگ به عنوان خصيصه جامعذه انسذاني   
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نکه تنها يك وسيله براي ارتبذاط باشذد؛ بذر    ايزبان، بيش از . آمد پديد نمي

هذاي   انگردشذگري، افذراد بذا زبذ    . فرهنگ و حتي فرايند تفکر مؤثر اسذت 

فرهنگي  و ميانگردشگري، يك تجربه چندزبانه . آورد مختلف را گردهم مي

ن يبنابرا. است كه اغلب، فرصت مکالمه به زبان مقصد در آن محدود است

بذا   يراحتذ  بتوانند به يرا در نظر گرفت كه گردشگران پزشک يد اقداماتيبا

مسذائل خذود را    ارتباط برقرار كذرده و  يزبان مورد نظر خود با كادر درمان

 يهذا  كذادر درمذان بذا زبذان     ييمختلف، آشنا يبروشورها  هيته. كنندان يب

 .ن راستا مؤثر باشنديتوانند در ا يم... مختلف و 

ن نکتذه را  يذ د اين پژوهش؛ بايج حاصل از ايگر، با توجه به نتايد ياز سو

در نظر داشت كه ساكنان مقصد گردشگري در حکم ميزبانان بالقوه هسذتند  

شخصذي اثذر گذاار    فرهنگ، بر روابط  .كنند در ارتباط اجتماعي شركت مي و

كند، اعضاي گذروه را   رفتاركردن درگروه را مشخص مي  فرهنگ، نحوه. است

هذا   رفتار با ديگران، دوستان، سالمندان، اقليذت   كند و نحوه به هم مرتبط مي

فتذار بذا   ر  فرهنذگ بذر نحذوه   . كنذد  خاص را تعيذين مذي   يها با نيازها وگروه

هذا، روابذط اجتمذاعي     هاي جنسيتي و مسئوليت هاي مختلف، نقش جنسيت

فرهنگ و سذنت مخصذوص بذه     يا از آن جا كه هر جامعه. وكار اثرگاار است

هذا بذذه   هذا و سذنت   ن فرهنذگ يذ كامذل ا  ييخذود را دارد و شذناخت و آشذنا   

لذاا   كنذد؛  يفذا مذ  يزبذان ا يدر برخورد بذا جامعذه م   يانيگردشگران كمك شا

 ي، و خصوصا گردشگريزان امر گردشگرير ران و برنامهياست كه مد يرضرو

شذتر فرهنذگ و   يهذر چذه بهتذر و ب    ييها پيها و كل با ساخت برنامه يپزشک

مختلذف و بذاالخص در    يهذا  نذه يران را در زميذ مذرد  كشذور ا   يبايسنت ز

 .كنندگر صادر يد ي، به كشورهاينواز برخورد با مهمان و مهمان
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Abstract 
Background: Medical tourism is one of the growing sectors of the tourism industry and is considered as one of the 

attractive industries in the fields of economy, job creation, introduction of culture and even political interests for countries. 

Considering Iran's capacities in the field of tourism and the significant benefits of the growth of this industry, the purpose 

of this study is to identify the most important cultural motivational indicators of foreign patients travelling to Iran.  
Methods: The analysis of effective cultural indicators attracting medical tourists to the destinations in Iran was 

performed using interpretive structural modelling (ISM) technique. Methods of system analysis examined the 

interactions between its elements. The method of interpretive structural modelling was based on the opinion of 

experts. The experts in this study were experts in the field of medical tourism, activists of the Cultural Heritage and 

Tourism Organization, and managers of medical centers and hospitals accepting foreign medical tourists. 

Results: Findings indicate that the indicators of the possibility of creating a common language between foreign 

medical tourists and medical staff and their familiarity with Iranian culture and tradition,was the most basic cultural 

indicators affecting the motivation and attraction of foreign medical tourists to Iran. 

Conclusion: Many factors affect the relationship between patients and health care providers, such as language and 

culture. 
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