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 یمذهب یبر گردشگر تأکیدشهر مشهد با کالن یپزشک یدر گردشگر سناریونویسی

 
یافت:  یخ در یخ پذیرش: ۰2/8/۱۴۰۰تار  ۱7/9/۱۴۰۰  تار

 1خوشبینتکتم 

 2علیرضا بیدخوری

 

 چکیده
از  یمختلف هایرا به دنبال دارد. گونه یدارپا توسعۀحال درعینو  اقتصادی توسعۀاست که  یصنعت گردشگری
را  یو معنو مادی هایزیرساختو سالئق گوناگون،  یقشناخت عال باتوانند یم ریزانوجود دارد و برنامه گردشگری

 گردشگریو  پزشکی گردشگری یعنی گردشگریپژوهش، با مدنظر قراردادن دو گونه از  اینها فراهم کنند. در آن برای
 یدر گردشگر پژوهیآیندهحاضر  تحقیقشده است. هدف از  تدوین یگردشگر حوزۀدو  ایندر  سناریوهایی، مذهبی

 یمشهد است که با روش کم   یپزشک یگردشگر آیندۀ شرایطبهتر از  درکیبه  دستیابیمنظور شهر مشهد به یپزشک
 پیشران، دو بحرانی ماتریسها و بر اساس داده یلتحل با. شوارتز انجام شده است ناریونویسیس رویکرد( و پیمایش)

 ۀچهارگان یوهایانتخاب شده و سنار پزشکیگردشگر از خدمات  رضایتمندیو  بهینه پزشکی گردشگریخدمات 
شده  ینتدو سناریونویسی)هراس( بر اساس منطق  2 میانۀ)دلهره( و  1میانۀ)قاصدک(، فاجعه )خرزهره(،  ییطال

 یشرانبا دو پ آن)قاصدک( درنظر گرفته شده است که در  طالیی سناریویپژوهش  اینمطلوب در  سناریویاست. 
 یدنرس راه، تحقیق نتایج. بر اساس یمامواجه پزشکیگردشگران  رضایت افزایشو  ینهبه یخدمات گردشگر افزایش

 یگردشگران پزشک یتمندیرضا یشابا افز یمذهب یپزشک یخدمات گردشگر یشافزا یمطلوب تالق سناریوی اینبه 
 است. یمذهب

 شهر مشهد، کالنسناریونویسی، مذهبی دشگری، گرپزشکی گردشگری: کلیدیواژگان 
 

 مقدمه

 است جهان صنعت نیترمتنوع و نیتربزرگ یگردشگر امروزه
 رشد در یمهم نقش اشتغال،درآمد و  یمنبع اصل ۀمنزلبه که

 یچندبعد یصنعت ،یگردشگرکشورها دارد. صنعت  یاقتصاد
 کنندیم تیفعال آن در یمتعدد یهارمجموعهیز و است

                                                   
 toktam_sky@yahoo.com)نویسندۀ مسئول(؛  آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران ۀسسؤمکارشناسی ارشد گردشگری مذهبی،  .1

 آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران ۀسسؤماستادیار  .2

 یهامجموعه از یکی(. 1393 همکاران، و نسبیقی)حق
. است یپزشک یگردشگر و سالمت یگردشگر ،یگردشگر
 ۀتوسع به که است یگردشگر انواع از یکی یپزشک یگردشگر

 نژاد،یروشن) کندیم کشورکمک تصاداق ییایو پو داریپا
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 مداوا یبرا مارانیب از یاریبس ،یگردشگر از نوع نیا در(. 1392
 تختیپا ای شرفتهیپ یکشورها در یپزشک معتبر و مهم مراکز به

 و یبهداشت امکانات یداراکه  کنندیم مراجعه ییکشورها
(. با 1393 ،یاردکان انیاسد و یآبادفیشر یمروت) اندیدرمان

 از یاریبس صنعت، نیا بودن پردرآمد و بودن نهیهزتوجه به کم
 اندشدهمتمرکز  صنعت ازبخش  نیا بر توسعه درحال یکشورها

 ی. گردشگري سالمت نوعکنندیم یزیربرنامه آن یبرا و
سالمت و  ش،یفراغت و آسا ح،یبر تفرمسافرت است که عالوه

 ,Dursun & Cemalرا به همراه دارد ) یهاي پزشکمراقبت

 ترينمهم زا نتوا يابيزبا و نمادر يبرا سفر(. 2010
 يافتدربر عالوه اغلب و است پزشکي يشگردگر فاهدا

 ۀبست به زين فراغت تقاوا يهاتيفعال ،مانيدر تخدما
 نیا(. Harahsheh, 2002) شود مي اضافه رمايب سالمت
 در. است یجهان یصنعت به شدنلیتبد درحال سرعتبه صنعت

 زاتیتجه و یپزشک یدستاوردها و هاشرفتیپ زین رانیا
 یبرا را یدیجد یهافرصت و امکان شرفتهیپ یدرمان و یبهداشت

سالمت  یجذب گردشگر ۀنیزم در ژهیوبه یگردشگر ۀحوز
 یگردشگر مستعد یهاکرده است. از جمله استان جادیا

 مشهد، شهر. است یرضو خراسان استان ران،یا در سالمت
 در ،یپزشک برتر خدمات انواع ۀعرض یاصل قطب و استان مرکز

 توانگر،و  یملک) دارد قرار یالمللنیب و یمل ۀژیو گاهیجا
 یگردشگر از یشکل یمذهب یگردشگر گرسو،ید از(. 1394

 یمذهب غاتیتبل ،یارتیز لیمردم به دل معمولا  آن در که است
 و نیترمهم از یکی. کنندیم سفر( یقیتحق) یحیتفر ای

 و باورها انسان مسافرت یهازهیانگ و عوامل نیترکهن
 ییهامکان خ،یتار یابتدا از انسان. است بوده ینید احساسات

 یهاخواسته و ازهاین نیتأم منظوربه و است دانستهیم مقدس را
 که یعیرطبیغ و یعیطب یایبال ترس از و خود یماد و یروح
 رفتهیم مقدس یهامکان ارتیز به کرد،یم دیتهد را او یزندگ

 (.1395 همکاران، و نژادیحاج) است
هاي پزشکي ترین قطباز بزرگ ،زمین و شهر مشهدایران

ویژه از دیرباز مورد توجه جهانیان به ،خاورمیانه ۀمنطق
وجود بارگاه  علتبه  مشهدکشورهاي همسایه بوده است. 

هاي طبیعي و جاذبه داشتن( و ع) الرضایموسبنیعل یملکوت
 رامناسبي  بستر ،یدرمانهاي پزشکي و گردشگري و توانمندي

طراحي و ایجاد سایت بزرگ درماني و گردشگري سالمت  براي
پایدار مبتني بر  ۀتوسع موجبات و آورده وجودبهکشور 

 .است کردهگردشگري سالمت را فراهم 

 هادرمانگاهگردشگر سالمت در  هزار15۰ برافزون سالنه
 چشم، یتخصص یهادرمانگاه رینظ ییسرپا یدرمان مراکز و

و مو خدمات  پوستو  ،ییبایز ک،یژنت ،ینابارور درمان
 شیافزا یارز نوسانات علتبه تعداد  نیکه ا رندیگیم

در  زیاز گردشگران سالمت ن یاست. گروه داشته یریچشمگ
 روابط) برندیم بهره یمشهد از خدمات بستر یهامارستانیب

 و گرسوید از(. 1398 مشهد، یپزشک علوم دانشگاه یعموم
 یهاتیظرف یدارا مشهد است، آشکار همگان بر که طورهمان

 تا 2۰ حدود حضور» هاز جمل ،است یادیز ۀبالقو و بالفعل
 سال، در( ع) الرضایموسبنیعل بارگاه زائر ونیلیم25

 مجرب، و دهیورز متخصصان و پزشکان از برخورداري
 یاقامت امکانات ارزان، اریبس یخدمات درمان هايتعرفه

 فرودگاه از برخورداري کم، یاقامت هاينهیهز متعدد، و مناسب
 هايجاذبه مناسب، ینیزم و یلیر یارتباط هايراه و یالمللنیب

 خدماتدفتر  ستیبفعالیت  خي،یتار و یعیطبو  گردشگري
از دفاتر  درصد1۰ که است ذکر انیشا. «سالمت گردشگري

 یورود گردشگران خارج ۀنیزم در کالا  یمسافرت یخدمات
 با و یتخصص صورتبه هاآن از یمین از شیب که دارند تیفعال

 کنندیم تیورود گردشگران سالمت فعال ۀنیزم در مجوز
 خدمات یبال تیفیک وجود با(. 1398 ما،یصداوس یخبرگزار)

 مناسب، غاتیتبل نبود علت به ارزان، متیق و یدرمان
 نکرده دایپ را خود گاهیجا هنوز رانیسالمت در ا یگردشگر

 صنعت یهارشاخهیز از سالمت یگردشگر کهنیا با. است
 نیا در اریبس یهاتیقابل از و رودیم شماربه یگردشگر پرسود
 یجا چندان انیرانیا انیم در تنهانه هنوز است، برخوردار عرصه

 یمختلف یهاو رونق آن با چالش رشد است، نکرده باز را خود
و شهر  یاستان خراسان رضو حال،نیباا. است شده روروبه زین

 مسافران هرساله فراوان، یریبا توجه به زائرپذ ،مشهد یمذهب
 . کندیجذب م خود به گرید یهااز کشور را یادیز

: است قرار نیا از پژوهش یاساس سؤالت راستا، نیا در
در  یمذهب یبه گردشگر کردیبا رو یپزشک یگردشگر تیوضع

 اند؟کدام آن یبرا متصور یوهایسنارشهر مشهد چگونه است؟ 
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در  یمذهب یگردشگر به توجه با یپزشک یگردشگر تیوضع
 یراهبردها( موجود وضع) است؟ چگونه مشهد شهرکالن
ک با یپزشک یگردشگر تیوضع یارتقا  یگردشگر بر دیتأ
  اند؟کدام یمذهب

طرح  ریبه شرح ز یاتیفرض ،پژوهش سؤالتاساس  بر
 :شودیم

، با یپزشک یگردشگر ینۀ: در زمیقتحق یاصل فرضیۀ
 یودر شهر مشهد چهار سنار یمذهب یبه گردشگر ینگاه

 نمود. یمتوان ترسیم
 : یقتحق یفرع فرضیۀ

 گردشگریبر  کید، با تأیپزشک یگردشگر زمینۀـ در 
 در شهر مشهد، وضع موجود صورت مطلوب است. مذهبی

 یگردشگر بر یدکأ، با تپزشکی گردشگری زمینۀـ در 
 محتمل وجود دارد. سناریوهایدر شهر مشهد،  یمذهب

 پژوهش ۀنیشیپ

 اندپرداخته جهان در موضوع یبررسبه  که ییهاپژوهش
 یبررس ،2جدول  در رانیاموضوع در  یبررس ،1جدول  در

که به  ییهاپژوهش و ،3جدول  در هااستان ریساموضوع در 
 شده ارائه 4جدول  در اندموضوع در مشهد پرداخته یبررس
 .است

 
 جهانموضوع در  ۀنیشی: پ۱ جدول

 پژوهش نتایج پژوهش عنوان پژوهشگران نام

 (2017) همکاران و 1ریبیرو
 شهرستان در گردشگری پایدار مدیریت

 کر

 و مثبت رشد گردشگری برای تقاضا کار، نیروی وریبهره افزایش با
 پی در منفی نتایج صورت این غیر در داشت، خواهد مفیدی تأثیرات

 .شد خواهد
 پزشکی گردشگری سناریوهای تدوین و طراحی هند و جهانی گردشگری سناریوی (2016) 2سامی و اقبال

 همکاران و 3ناقا قوجی
(2013) 

 حوزۀ در جدید گردشگری بازار بررسی
 چین در پزشکی گردشگری

 نیز و قوت و ضعف نقاط به اشاره و 4سوات مدل بر مبتنی تحلیل
 حوزه این در هاتهدید و هافرصت

 (2011) 5ریکافورت
 انتخاب در اثرگذار عوامل بررسی

 مقصد برای تایلند هایبیمارستان
 پزشکی گردشگری

 هب متعلق امتیاز بیشترین اثرگذار، عامل بیست بندیاولویت و بررسی
 معتبر و متخصص پزشکان

 
 موضوع در کشور یبررس ۀنیشی: پ2 جدول

 پژوهش نتایج پژوهش عنوان پژوهشگران نام

 همکاران و زادهحمیدی
(1394) 

 پزشکي گردشگري بازاریابي رقابتي مزیت
 باز قلب جراحي عمل موردي مطالعۀ) ایران

 (چشم مروارید آب و

اوری انتظار، زمان هزینه، پزشکان، مهارت و رقابتی مزیت میان  و فن 
 .دارد وجود معناداری همبستگی بیمارستانی خدمات

 همکاران و ایزدی
(1391) 

 در سالمت يشگردگر تيضعو بررسی
 تهديد يا فرصت ؛نايرا

اوری ،ذقحا نپزشکا جملهزا ديياز تقو طنقا ياراد نايرا رکشو  فن 
 نامناسب هماهنگي رينظ چالشهايي و ضعف طنقا با و است وزرهب

                                                   
1. Ribeiro  

2 .Iqbal & Sami 

3. Guojinga 

4. SWOT 

5. Ricafort 
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 زين نامناسب ييزربرنامه و پزشکي يشگردگر لمسئو يهانمازسا
 .است همراه
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 هااستان ریموضوع در سا یبررس ۀنیشی: پ3 جدول

 پژوهش نتایج پژوهش عنوان پژوهشگران نام

 و حکمت نوری
 (1393) همکاران

 صنعت به ورود ايبر هانستارمايب گيدماآ
 نصفهاا: کیپزش گردشگري

 از لقبوقابل يطاشر داراي شدهبررسی يهابیمارستان درصد 5/54 فقط
 شتابهد وزارت يوـس از هدـشنيـيتع بطاضو و يطاشر با قنطباا نظر

 .ندادهبو پزشكي زشمووآ نمادر
 

 مشهدموضوع در سطح  یبررس ۀنیشی: پ۴ جدول

 پژوهش نتایج پژوهش عنوان پژوهشگران نام

 ( 1394) توانگر و ملکی
 گردشگری چالشهای تحلیل و بررسی
 خارجی بیماران منظر از مشهد سالمت

 با اقامت و مراجعه در مشهد سالمت گردشگران که هاییچالش ترینمهم
 و بازاریابی سیستم در ضعف از است عبارت اندبوده مواجه آن

 پذیرش سیستم ضعف درمان، و پذیرش فرایندهاي در رسانیاطالع
 پشتیبانی نبود ضعف و هاهزینه پرداخت نحوة بیماران، الکترونیکی

 گردشگري، کامل هايبسته فقدان ها،بیمارستان در خارجی هايزبان
 فرایندهاي به مربوط مشکالت ها،بیمارستان در مالی مبادلت سیستم

 .شهريدرون ونقلحمل و ویزا اخذ

 همکاران و نژادحاجی
(1395) 

 با پزشکي گردشگري راهبردی برنامۀ تدوین
 مشهد شهر در مذهبي گردشگري بر تأکید

 کنار در مختلف هایتخصص و هازیرساخت وجود» قوت نقطۀ ترینمهم
 بخش از حمایت فرصت ترینمهم و( ع) رضا حضرت ملکوتی بارگاه

 «منطقه کشورهای بین دوجانبه روابط ایجاد و گذاریسرمایه و غیردولتی
 .است

 پژوهش یمدل مفهوم

 است لزم یمنسجم یمفهوم یالگو یانجام هر پژوهش یبرا
 نییتب ینظر یرا بر اساس مبان قیتحق یرهایمتغ نیکه ارتباط ب

 آورد. انیسخن به م قیتحق یرهایمتغ ۀباردر اجمالا  و کند
 یگردشگر در یسیونویکه با هدف سنار پژوهش نیا در

انجام  یمذهب یگردشگر کردیرو بامشهد  شهرکالن یپزشک
 یگردشگر ۀنیزم در یسیونویسنار یرو بر تمرکز است، شده

در  یمذهب یبر گردشگر ینگاه انیم نیبوده و در ا یپزشک
 یریکارگبه با رو،نیازا. است گرفتهصورت  زیمشهد ن شهرکالن

نظر خبرگان  یبه احصا نامه،پرسش نیتدو یبرا ییهاشاخص
 یهاویسنار تیپرداخته شده و در نها یو متخصصان پزشک

 .است شده نیتدو محتمل

 توانیم آن کمک بااست که  یروش یسیونویسنار
 روش هب که یپژوهش با. کرد اتخاذ را ماتیتصم نیبهتر
 را هامیتصم نیبهتر توانیم باشد شده نیتدو یسیونویسنار

 .گرفتممکن و محتمل در نظر  یاندهیآ یبرا
 ق،یتحق یهانهیشیپ و اتیادب بر یمرور از پس

-یپزشک یگردشگر یرسازیتصو» ۀچهارگان یهاشاخص
-یپزشک یگردشگر ۀتوسع عوامل ،مشهد شهرکالن یمذهب
 و خدمات یابیبازار ،مشهد شهرکالندر  یمذهب

مشهد و  شهرکالن یمذهب-یپزشک یگردشگر کنندگاننیتأم
-یپزشک یدر گردشگر یرساختیو ز یمنابع انسان ۀتوسع
 یاصل یهاشاخص ۀمنزلبه« مشهد شهرکالندر  یمذهب

 .شدند احصا
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 تحقیق مفهومیمدل : 1نمودار 

 

 تحقیقروش 

 قیتحق یهاروش یبندطبقه یارهایمع ثیحاضر از ح قیتحق
 با است؛ یکاربرد و ینییتب ـ یفیتوص ،یمقطع مطالعات نوع از

و  است یمقطع نوع از( یطول ـ یمقطع) زمان اریمع به توجه
 ۀارائ یپ در موجود، وضع فیتوص برعالوه ازآنجاکه

. است یکاربرد هدف، اریمع به توجه با است، ییوهایسنار
 از. است یلیتحل ـ یشیمایپژوهش پ نیدر ا قیروش تحق

 لیتحل روش از ق،یتحق بودن نگرانهندهیبا توجه به آ گرسو،ید
 .است شده استفاده شوارتز مدل و ویسنار

 ،گفته شد قیتحقروش  ۀدربار کنون تا آنچه به توجه با
 یدانیم و یاکتابخانه ۀویش دو از اطالعات یگردآور یبرا

 .است شده استفاده
 زین و ینظر یمبان نیتدو و هیته منظوربه یاکتابخانه روش

 یگردآور منظوربه یدانیو روش م مرتبط یهانهیشیپ یاحصا
 شده استفاده یسیونویسنار تینها در و لیتحل یبرا ییهاداده

بوده است.  نامهپرسشداده  یمرحله ابزار گردآور نیا در. است
 استاد یسو ازآن  ییبوده و روا ساختهمذکور محقق ۀنامپرسش

. است آمده دستبه کرونباخ یآلفا آزمون باآن  ییایراهنما و پا

 یآمار افزارنرم از استفاده با هاداده لیتحل و هیتجز روش
 یاستنباط و یفیتوص آمار صورتو به 26 ۀنسخ اساسیپاس
 شهر در یپزشک یگردشگر خبرگان ،یآمار ۀجامع. است بوده

 پزشکان ،یگردشگر ۀرشت در یدانشگاه استاداناز  اعم) مشهد
 خبرگان گرید و یگردشگر و راثیم سازمان رانیمد متخصص،

 تعدادشان ربطیذ ینهادها از استعالم به بنا که اندبوده( مرتبط
 یآمار ۀشده و با توجه به جدول مورگان نمون برآوردنفر  500
 نفر درنظر گرفته شده است.  217

 قیتحق ۀمحدود یمعرف

به علت دارابودن  یراندر شرق ا یعنوان قطب گردشگرمشهد به
 یو توانبخش یمتنوع همچون مراکز درمان یپزشک یهایتظرف
مطرح  یزن یپزشک یگردشگر ینۀرا دارد که در زم قابلیت این

 (.1394و توانگر،  ملکیباشد )
فعال است )دانشگاه علوم  یمارستانیواحد ب 34در مشهد 

خدمات  ینۀدر زم یمارستانب 12( و اکنون 1398مشهد،  پزشکی
دهند یبه گردشگران خدمات ارائه م یپزشک یگردشگر

ها و یشرفت(. پ1398مشهد،  ی)دانشگاه علوم پزشک
 در یشرفتهپ یو درمان یبهداشت یزاتو تجه یپزشک یهادستاورد

 -تصویرسازی گردشگری پزشکی
 مشهدشهر مذهبی کالن

عوامل توسعۀ گردشگری 
شهر مذهبی در کالن -پزشکی

 مشهد

یابی خدمات و  بازار
کنندگان گردشگری تأمین

 شهر مشهدمذهبی کالن -پزشکی

یرساختی  توسعۀ منابع انسانی و ز
مذهبی در  -در گردشگری پزشکی

 شهر مشهدکالن

 گردشگری پزشکی

 گردشگری مذهبی

یو در زمینۀ  تدوین سنار
ردشگری پزشکی با تأکید گ

 بر گردشگری پزشکی
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 یگردشگر ۀحوز یرا برا یدیجد یها، امکان و فرصتیرانا
شهر  ویژهکرده است، به یجادسالمت ا یجذب گردشگر یژهوبه

انواع خدمات برتر  ۀارائ یو قطب اصل مشهد، مرکز استان
برخوردار است  یالمللینو ب یمل یژۀو یگاه، از جایپزشک

 (.10:1392)توانگر، 
 گردشگریاز منابع مهم  یکیسالمت  هایدهکده ایجاد

آغاز شده است و شامل  یزمشهد ن ۀسالمت است که در طرقب
، درمانی، هتل اوریو فن   علمی هایسالمت، پارک یگردشگر

و  گردشگری فضاهایمتخصصان،  کویپزشکان،  کوی
و  دستی صنایع، فرهنگی میراثاست )سازمان  تفریحی

چون برخورداري  عواملی(. 1397، رضویخراسان  گردشگری
 ارزان هايتعرفه مجرب، و دهیورز اناز پزشکان و متخصص

 گردشگري خدمات دفتر ستیب فعالیت و یدرمان خدمات
 به یمذهب گردشگران اقبال زسانهیزم مشهد در سالمت
 .است شده یمذهب ـ یپزشک یگردشگر

 تحقیقها یافته

 توصیفی هاییافته

زن  یانگودرصد از پاسخ 9/30پژوهش، تعداد  هاییافته بنابر
 دارای یانگودرصد از پاسخ 3/33درصد مرد بودهاند.  1/69و

ارشد  یکارشناس مدرک دارایدرصد  1/48، دکتری تحصیالت
اند. بوده یکارشناس یلیمدرک تحص یدارا یزن درصد 5/18و 

 بیندرصد  15سال،  32کمتر از یانگودرصد پاسخ 26حدود 
 بیندرصد  23سال و  40تا  37 بیندرصد  15سال،  36تا  33
اند. سال سن داشته 45از  بیشتردرصد 21سال و  44تا  41

 3کار کمتر از ۀسابق دارای یانگوپاسخ ازدرصد  20حدود 
 10تا  7 بیندرصد  22سال،  6تا  4بیندرصد  12سال، حدود 

 20تا  13 بیندرصد  15سال،  12تا  11 بیندرصد  9سال و 
 اند.سال بوده 21از  بیشتر نیزدرصد  22سال، 

 ماتریس، لزم است سناریوها تدوین برایدر ادامه و 
 شود. ترسیم قطعیتعدم ـ یاثر گذار بحرانی متغیرهای

 بیشترینکه  هاییگویه بررسیو  یبحران یسبر اساس ماتر
انتخاب شد و چهار  یشرانرا دارند، دو پ قطعیتو عدم اثرگذاری

حالت را داشتند با توجه به نظر خبرگان  ترینمحتملکه  یوسنار
اند از عبارت یسبر اساس ماتر یانتخاب یشرانشد. دو پ ینتدو

گردشگران از  یتو رضا ینهبه یپزشک یخدمات گردشگر
 انتخابی هایپیشران. بر اساس یپزشک یخدمات گردشگر

 شد: تدوین ذیلبه شرح  سناریوچهار 

یویالف(  ین) ییطال سنار  حالت( بهتر

 ی، حاکیونویسیبر سنار یدر هر پژوهش مبتن ییطال سناریوی
 یشرانکه دو پ یزن یقتحق یناست. در ا یطشرا ینبهتر یاز تالق

گردشگر از  یتمندیرضا یزو ن ینهبه یپزشک یخدمات گردشگر
گفت  یداند، باها شناخته شدهیتعنوان اولوبه یخدمات پزشک

 یپزشک یدر خدمات گردشگر یشبا افزا ییطال یویدر سنار
 یپزشک یاز خدمات گردشگر یتمندیدر رضا یشو با افزا ینهبه

 .یمامواجه
است، شده  یگذارکه با نام قاصدک نام یوسنار یندر ا

فرصت  یارتیو ز یعیو طب یفرهنگ یهاجاذبه یثمشهد از ح
 یمذهب یبا گردشگر یپزشک یگردشگر یقتلف یرا برا یلیبدیب

تر گردشگران و یاقامت طولن یجهفراهم کرده است؛ در نت
 یطآورد و محیبه ارمغان م یزبانم ۀجامع یکسب درآمد برا

 .رودمیشمار ها بهیتاقل یبرا یمناسب یفرهنگ
 یافتدر یبرا یتوان سفریرا م یپزشک گردشگری

 یارتقا یمعنا که تالش برا یندانست، بد یپزشک هایدرمان
و کادر  شودمیافزون  یو درمان یمهارت کارکنان بخش پزشک

در دسترس گردشگران  یشتریدرمان با سهولت ب
 .یرندگیقرار م یمذهب ـ یپزشک

به حذف  یمذهب یزۀمنظور درمان با انگسفر به
 یمرتبط با گردشگر یهاسازمان ینناکارآمد ب یهایبروکراس

ستاد  یجاد، اینکمک خواهد کرد. همچن یمذهب یپزشک
 یشبه افزا یمرتبط با گردشگر یهاسازمان ینکننده بهماهنگ

 .انجامیدشهر مشهد خواهد در کالن یمذهب یگردشگر پزشک
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 قطعیتعدم ـ : متغیرهای بحرانی اثرگذاری5جدول 

  5/2 <  قطعیتعدم 5/2 ≥ قطعیتعدم ≥ 2 2 >قطعیتعدم

 

 جامعۀ و گردشگران برای امنیت گردشگر، اقامت مکان کیفیت

 درمانی مکان کیفیت میزبان، جامعۀ برای اشتغال ایجاد میزبان،

 انتظار زمان بودنکوتاه میزبان، جامعۀ درآمد افزایش گردشگر،

 میزان گردشگری، کارکنان بودن دردسترس میزان درمان،

 افزایش مترجمان، بودن دردسترس درمان، کادر بودن دردسترس

 کارکنان مهارت ارتقای درمان، کادر کارکنان پذیریمسئولیت

 و پزشکی بخش کارکنان مهارت ارتقای گردشگری، بخش

 مشهد، شهرکالن درمانی خدمات بهینۀ گذاریقیمت درمانی،

 پزشکی، گردشگری با مرتبط هاینهاد و هاشرکت کیفیت ارتقای

 انتظار لیست مذهبی، پزشکی گردشگری زمینۀ در تبلیغات ارتقای

 درست انتخاب بهبود، از پس خدمات کیفیت درمان، برای کوتاه

 اقامت محل کیفیت بهبود پزشکی، گردشگری هدف بازار

 زمینۀ در مشهد شهرکالن برندسازی ارتقای بیمار، همراهان

 زمینۀ در بازاریابی هایکانال بهبود مذهبی، پزشکی گردشگری

 وسیلۀ نوع عمومی، ونقلحمل وسایل وجود پزشکی، گردشگری

 خارجی، بیماران برای خاص شهری،خدماتبرون نقلیۀ

 کم هایهزینه المللی،بین ونقلحمل هایهزینه بودن صرفهبهمقرون

 تفریحی، نقاط اینترنت، و ارتباطی هایزیرساخت وجود اقامت،

 جاییجابه و اسکان پذیرایی، خدمات

 رضایتمندی میزان جامعه، باورهای و عقاید در تغییر

 پذیرایی و استقبال نحوۀ میزبان، جامعۀ از گردشگران

 میزان مقصد، در مذهبی پزشکی گردشگران از

 تسهیالت گردشگران، از میزبان جامعۀ رضایتمندی

 هایگشت گردشگران، برای پزشکی قیمتارزان

 هایبسته بودن دردسترس درمان، کنار در زیارتی

 متنوع هایبسته بودن دردسترس گردشگری، متنوع

 بخش کارکنان پذیریمسئولیت پزشکی، گردشگری

 سازوکار وجود ها،سنجیرضایت ارائۀ گردشگری،

 مذهبی، پزشکی گردشگران رضایت سنجش

 در مذهبی گردشگری خدمات بهینۀ گذاریقیمت

 بین ناکارآمد هایبروکراسی حذف مشهد، شهرکالن

 مذهبی، پزشکی گردشگری با مرتبط هایسازمان

 ستاد ایجاد ها،اقلیت برای مناسب فرهنگی محیط

 گردشگری، با مرتبط هایسازمان بین کنندههماهنگ

 و مدیریت نقلیه، وسیلۀ با تردد برای ایمن هایجاده

 پزشکی، گردشگران به شدهارائه خدمات بر نظارت

 مشتریان به گوییپاسخ برتری

اثرگذاری
 >

  
5/2

 

   

2 
≤

 
اثرگذاری

 ≤ 
5/2

 

   

 ا
ثرگذاری

< 
2

 

 
شان یماریب یتبهبود وضع یبرا یگردشگران پزشک

هستند که  یکنند و به دنبال خدمات ارزشمندیمسافرت م
 یقامر از طر ینشان را بهتر برآورده سازد. ایازهاین

بودن زمان انتظار و کارکنان کادر درمان و کوتاه یریپذیتمسئول
 میسر یپزشک یمتنوع گردشگر هایبستهدردسترس بودن 

 یمذهب یصورت است که گردشگران پزشک یندر ا .خواهد بود
 یامر سبب ارتقا ینکامل خواهند داشت و ا یتمشهد رضا

 یپزشک یگردشگر ینۀچهره در زمبهو چهره یات شفاهیغتبل

 یتبع آن ارتقاگردشگران و به یشهر مشهد از سوکالن یمذهب
 خواهد بود. یپزشک یگردشگر ینۀشهر مشهد در زم یبرندساز

یویب(  ینفاجعه ) سنار  حالت( بدتر

 یژهوبه یبا صنعت گردشگر باید، یوسنار یندر صورت وقوع ا
 یخداحافظ یشههم یدر شهر مشهد برا یپزشک یگردشگر

 یکاهش خدمات گردشگر یاز تالق یوسنار ینا زیراکرد، 
 یاز خدمات گردشگر یتمندیو کاهش رضا ینهبه یپزشک
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، یقتحق ینفاجعه در ا یویاتفاق خواهد افتاد. سنار یپزشک
ها حالت ین، بدتریونویسیبر سنار یمبتن یقاتتحق یرمانند سا

 کند.یرا مجسم م
 شده است، با یگذارکه با نام خرزهره نام یوسنار یندر ا

در  یمذهب یخدمات نامناسب به گردشگران پزشک ۀارائ
معنا که  ینشد؛ بد یمشهر مشهد مواجه خواهکالن

و نداشتن  ینبودن کارکنان بخش گردشگر یرپذیتمسئول
و  یشکشده به گردشگران پزو نظارت بر خدمات ارائه یریتمد

ها که در فرودگاه، هتل ییهازوارکش یاها و دللن وجود واسطه
شود یحضور فعال دارند باعث م یدرمان یهاو مکان

و  یپزشک یمتقارزان یالتاز تسه یگردشگران پزشک
 در کنار درمان برخوردار نشوند. یارتیز یهاگشت

 یراییاستقبال و پذ ۀنحو یبرا یو همبستگ ینبود همکار
در مقصد و فقدان سازوکار  یمذهب یاز گردشگران پزشک

مناسب  یفرصت یمذهب یگردشگران پزشک یترضاسنجش و 
 یهایمتآورد و گردشگر با قیها فراهم محضور زوارکش یبرا

 ین. اشودیناعادلنه و نامنصفانه از طرف آنان مواجه م
خدمات پس  یفیتشوند که گردشگران کیباعث م یانسودجو

را در ذهن خود  یمارمحل اقامت همراهان ب یفیتاز بهبود و ک
 کنند. یابیتر از حد ارزیینپا

 ۀنامی)گواه JCI یاعتبار و گواه نکردندریافت
 یرش( در مشهد باعث کاهش پذیالملل ینمشترک ب یسیونکم

، هند، یهمثل ترک ایران، یشده است. رقبا ییاروپا یمارانب
د. خود دارن یاز مراکز درمان ینامه را در بعضیهگوا ین، ایمالز

 از یگرد یکی یهنقل یلۀتردد با وس برای یمنا یهانداشتن جاده
 .رودمیشمار مشهد به یهاضعف

 هایبستهاز  یمذهب یصورت، گردشگران پزشک یندر ا
مطلق  یتیشهر مشهد نارضادر کالن یپزشک یمتنوع گردشگر

چهره در بهو چهره یشفاه یمنف یغاتامر سبب تبل یندارند و ا
 یشهر مشهد از سوکالن یمذهب یپزشک یگردشگر ینۀزم

 ینۀمشهد در زم یبرندساز یبگردشگران و به دنبال آن، تخر
 خواهد بود. یپزشک گریگردش

                                                   
 حالت بهترینبه  نزدیک سناریوی .1

یویج(   )دلهره( ۱ یانۀم سنار

در  یشافتد که با افزایاتفاق م یزمان 1 یانهم یویسنار اولین
، اما گردشگران یممواجه یمذهب یپزشک یخدمات گردشگر

 نخواهد داشت. یچندان یترضا یپزشک یمذهب
کادر  ی، با ازخودگذشتگیوسنار یندر صورت وقوع ا

شهر مشهد در کالن یمذهب یدرمان، به گردشگران پزشک
 یارتقا یکه تالش برا معنی یند، بدشویارائه م ینهخدمات به

و کادر  یابدمی افزایش یو درمان یمهارت کارکنان بخش پزشک
 بیمذه یدر دسترس گردشگران پزشک یشتریدرمان با سهولت ب

 بیشترکارکنان کادر درمان  یریپذیت، مسئولیرندگیقرار م
گردشگران  ی، زمان انتظار درمان براینخواهد شد. همچن

 یمتنوع گردشگر یهاتر خواهد شد، بستهکوتاه یمذهب یپزشک
خدمات در  ینۀبه یگذاریمتدر دستر خواهد بود، ق یپزشک

خدمات  یفیتانجام خواهد شد و ک یپزشک یگردشگر ینۀزم
 نیز یمارمحل اقامت همراهان ب یفیتپس از بهبود و بهبود ک

 درنظر خواهد بود.
 یجادباعث ا یمذهب یگردشگران پزشک یتمل گوناگونی

خدمات  شدنبهینهمتفاوت شده است. با وجود  یهافرهنگ
 یماردر رابطه با ب مالحظاتیاست  ممکن، یپزشک یگردشگر

ارتباط با گردشگر  ی؛ مانند نوع برقرارنگیردصورت  یخارج
استقبال و  ۀو نحو یانمناسب به مشتر ییگو، پاسخپزشکی

ضعف در  مواردی چنین. یمذهب یاز گردشگران پزشک یراییپذ
را  یگردشگران پزشکشده به و نظارت بر خدمات ارائه یریتمد

 آنان خواهد شد. یتینارضا باعثکه  دهدمینشان 
 یمتنوع گردشگر هایبستهاز  یمذهب یگردشگران پزشک

 نارضایتی این. اندیناراض تقریباا مشهد  شهردر کالن یپزشک
 ینۀدر زم منفی ۀو چهره به چهر یشفاه یغاتسبب تبل
 ینسب بیتبع آن تخرشهر و به این یمذهب یپزشک یگردشگر
 یمذهب یپزشک یگردشگر ینۀشهر مشهد در زمکالن یبرندساز

 خواهد شد.
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یوید(   )هراس( 2 یانۀم سنار

افتد که با کاهش در یاتفاق م یزمان 1یانهم یویسنار دومین
 ینسب یترضا یزو ن یمذهب یپزشک یخدمات گردشگر
و  ی، اما باز هم کادر درمانیممواجه یگردشگران مذهب

 یترضا یشافزا یبرا یتالش یپزشک یگردشگراندرکاران دست
 نخواهند داشت. یمذهب یگردشگران پزشک

خدمات نامناسب به گردشگران  ۀحالت، با ارائ یندر ا
 ینشد؛ بد یممواجه خواه مشهدشهر در کالن یمذهب یپزشک

 یمهارت کارکنان بخش پزشک یارتقا یتنهاتالش براکه نه یمعن
در  یشتریدهد و کادر درمان با سهولت ب یرخ نم یو درمان

، که یرندگیقرار نم یمذهب یدسترس گردشگران پزشک
رخ نخواهد داد و زمان  یزکارکنان کادر درمان ن یریپذمسئولیت

خواهد  یطولن یمذهب یگردشگران پزشک یانتظار درمان برا
 یاردر اخت یپزشک یمتنوع گردشگر یهاحالت بسته ینشد. در ا
ها یگذاریمتقرار نخواهد گرفت، ق یمذهب ین پزشکگردشگرا

 یفیتک ینخواهند شد و همچن یابینامنصفانه و ناعادلنه ارز

محل اقامت همراهان  یفیتخدمات پس از بهبود و بهبود ک
 حد خود خواهد بود. ینترییندر پا یزن یمارب

فهرست پزشکان مشهد و  وجویجستامکان 
وب وجود ندارد تا گردشگر بتواند  ۀشان در صفحیهاتخصص

مراکز  یبرا یداشته باشد. طرح راهبرد یدسترس یراحتبه
 یتو وجود سازوکار سنجش رضا یسنجیترضا ۀو ارائ یدرمان

 نظرات نقاط ضعف و قوت ۀارائ یبرا یمذهب یگردشگران پزشک
اند؛ گردشگران مشهد عرب زبان بیشتر. شودپیشنهاد می

کردن یداسهولت پ یرا دارد که برا یتقابل ینمشهد ا یتابلوها
 نوشته شود. یگردشگران به زبان عرب یبرا یرمس

 یمتنوع گردشگر یهااز بسته یمذهب یگردشگران پزشک
کامل نخواهند داشت و  یتشهر مشهد رضاکالندر  یپزشک

 یپزشک یگردشگر ینۀچهره در زمبهو چهره یمثبت شفاه یغاتتبل
گردشگران وجود نخواهد داشت  یسو شهر مشهد ازکالن یمذهب

 زمینۀشهر مشهد در کالن یبرندساز ینسب یبو به تبع آن، تخر
 صورت خواهد گرفت. یمذهب یپزشک یگردشگر
 است. سناریوچهار حالت  بیانگر 2نمودار 

 

 
 

 

یو: انواع 2نمودار   سنار

                                                   
 سناریوی نزدیک به بدترین حالت .1

ۀمیانیسناریو
2

بهترین سناریو 
سناریوی )

(طالیی

اریو سنبدترین
سناریوی )

(فاجعه

ۀ سناریوی میان
1

ی گردشگر مندافزایش رضایت
 از خدمات پزشکی

 مندی گردشگر از خدمات پزشکیافزایش رضایت

مندی گردشگر کاهش رضایت
 از خدمات پزشکی

 گردشگری پزشکی بهینه کاهش خدمات
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 یقتحق یاتفرض یبررس

 :یقتحق یاصل فرضیۀ

 یودر شهر مشهد، چهار سنار یمذهب یبه گردشگر یبا نگاه  •
 نمود. یمتوان ترسیم یپزشک یگردشگر ینۀدر زم

 یشراندو پ یبحران یسکه بر اساس ماترینبا توجه به ا
 ییطال یویسنارشد که در  ینتدو سناریوانتخاب و چهار 

فاجعه  یویمطلوب قرار دارند، سنار یتدر وضع یشرانهردو پ
نامطلوب  یتدر وضع یشرانرخ خواهد داد که هردو پ یزمان

خدمات  یشعبارت است از افزا 1 یانۀم یوی. سناریرندقرار گ
 یتحال کاهش رضاینو درع ینهبه شکیپز یگردشگر

عبارت است ازکاهش  2 یانۀم یویو سنار یگردشگران مذهب
 یشحال افزا ینو در ع ینهبه یپزشک یخدمات گردشگر

 .یگردشگران مذهب یترضا

گفت که در  یقاول تحق یۀفرض بارۀتوان دریم بنابراین
در  یمذهب یبه گردشگر ی، با نگاهیپزشک یردشگرگ ینۀزم

 یۀنمود. پس فرض یمتوان ترسیم یوشهر مشهد، چهار سنار
 یگردشگر ۀدربار یوهاییوجود سنار»بر  یمبن یقتحق یاصل

ک یپزشک  ییدتأ« در شهر مشهد یمذهب ریبرگردشگ یدبا تأ
 شود.یم

 : یقتحق یفرع فرضیۀ

 مذهبی گردشگریبر  کیدبا تأ یپزشک یگردشگر زمینۀ. در 1
 در شهر مشهد، وضع موجود مطلوب است.

 یجگفت، با توجه به نتا یداول با یفرع یۀفرض ۀدربار
معنا که با  بدین، وضع موجود نسبتاا مطلوب است. یقتحق

 داریمعنیشده و سطح انجام آماری هایدرنظرگرفتن آزمون
و هر چهار شاخص  بررسیمورد یرهایمتغ یدر تمام

شده بررسی هایشاخص تمامیکه در اینو نظر به  یریگاندازه
است،  میانگیناز حد  بیشترآمده دستبه هاییانگینم

در  مذهبی گردشگریبر  کیدبا تأ پزشکی گردشگری وضعیت
توان گفت، براساس یم بنابراینشهر مشهد مطلوب است. 

بر  یمبن یقاول تحق یفرع یۀفرض ،تحقیق این هاییافته
بر  کیدبا تأ پزشکی گردشگری وضعیتبودن مطلوب

 شود.یم ییددر شهر مشهد تأ مذهبی گردشگری

 برگردشگری کیدبا تأ یپزشک یگردشگر زمینۀ. در 2
 محتمل وجود دارد. سناریوهایدر شهر مشهد،  مذهبی

گفت، بر اساس  یدبا یقدوم تحق یفرع یۀفرض بارۀدر
شده و نظر به انجام هایو آزمون تحقیق هایتحلیل یجنتا

شده بررسی ۀچهارگان هایو شاخص متغیرها تمامیکه در این
توان یاز حد متوسط است، م بیشآمده دستبه هاییانگینم

 سناریوهایبر وجود  یمبن یقدوم تحق یفرع فرضیۀگفت 
 گردشگریبر  کیدبا تأ یپزشک یگردشگر زمینۀمحتمل در 

ر که گفته شد، طوشود. همانیم ییددر شهر مشهد تأ مذهبی
 چهارگانه مطرح شدند. یوهایدر قالب سنار یوهاسنار ینا

 یر یگجهینت و بحث

 یبرا یکانون یربازاز د یمشهد به علت وجود حرم رضو شهر
شهر و رشد  ۀساز توسعبوده است که سبب یمذهب یگردشگر

 گردشگریچون  گوناگونیدر انواع  یمراکز مرتبط با گردشگر
 هایدر سال فرهنگیو  تاریخیاماکن  گردشگری، مذهبی

و سالمت و  درمانی گردشگری یزن و یفراغت گردشگری، اخیر
 یبه بررس محققاناز  شماری روازاینشده است.  پزشکی

، یدارپا ۀچون توسع ابعادیبر  مذهبی گردشگری اثرگذاری
گردشگران  رضایت میزانسنجش  یا یانبوم یاقتصاد وضعیت

 اند.از خدمات در شهر مشهد پرداخته
 یگردشگر ینۀدر زم یونویسیهمه، موضوع سنار اینبا 

است که  موضوعی یمذهب یبه گردشگر یبا نگاه یپزشک
 مغفول مانده است.  یشهر مشهد تا حدود درکم دست

 یبه گردشگر ینگاه با یپزشک یگردشگر زمینۀدر 
 ایننمود.  یمترس توانمی سناریودر شهر مشهد چهار  یمذهب

 ماتریسآمده و  دستبه  بحرانی ماتریسبر اساس  سناریوها
 است. آماری هایتحلیلمنتج از  نیز بحرانی

 پیشراندو  بحرانی ماتریسکه بر اساس اینبا توجه به 
دو  اینو کاهش هرکدام از  یشانتخاب شد، بر اساس افزا

بر  انتخابی پیشرانکرد. دو  ترسیم سناریوتوان چهار می پیشران
 بهینه پزشکی گردشگریاند از خدمات عبارت ماتریساساس 

 این. بر پزشکی گردشگریگردشگران از خدمات  رضایتو 
گونه درنظر گرفت که ینرا ا ییطال سناریویتوان یاساس م

فاجعه  سناریویمطلوب قرار دارند.  وضعیتدر  پیشرانهردو 
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نامطلوب  وضعیتدر  پیشراندو رخ خواهد داد که هر زمانی
کرد:  ترسیمگونه اینتوان یرا م یانهم یوی. دو سنارگیرندقرار 

و  ینهبه یخدمات گردشگر یش: افزا1 میانۀ سناریوی
 سناریویو  مذهبیگردشگران  رضایتحال کاهش عیندر

 افزایشحال عینو در بهینه گردشگری: کاهش خدمات 2 میانۀ
ها سناریو اینطور خالصه . بهمذهبیگردشگران  رضایت
 سناریویفاجعه،  سناریوی، طالیی سناریویاند از عبارت

 )هراس(. 2 میانۀ سناریوی)دلهره( و  1 میانۀ
توان گفت وضع موجود یم تحقیق این نتایجبر اساس 

گرفتن معنا که با درنظر یناست؛ بد نسبی مطلوبیتاز  حاکی
 یدر تمام داریمعنیشده و سطح انجام آماری هایآزمون

و نظر به  گیریشده و هر چهار شاخص اندازهبررسی یرهایمتغ
 هاییانگینشده مبررسی هایشاخص تمامیکه در این

 گردشگری وضعیتاست،  میانگیناز حد  بیشترآمده دستبه
در شهر مشهد مطلوب  مذهبی گردشگریبر  کیدبا تأ پزشکی

و  طالیی سناریوی تحقیق اینمحتمل در  سناریویاست و 
 دلهره است. سناریوی

 شنهادهایپ

 گفت: باید تحقیق این یجتوجه به نتا با
در شهر مشهد  یگردشگر بهینۀخدمات  ارتقای برای

توجه شود.  مذهبی ــ پزشکی گردشگری یرسازیبه تصو یدبا
 یتامن ارتقای»اقدامات در نظر باشند:  ینا یدمنظور با دینب

از گردشگر  یراییاستقبال و پذ ۀحوگردشگران،  بهبود ن یبرا
 درمانیمکان  کیفیت افزایشدر مقصد و  یمذهب یپزشک

 گردشگر.
در شهر مشهد  یگردشگر بهینۀخدمات  ارتقای برای

شهر مشهد در کالن مذهبی ـ یپزشک یگردشگر ۀبه توسع یدبا
 ارتقایاقدامات در نظر باشند:  ینا یدمنظور با بدینتوجه شود. 

، در دسترس بودن درمانیو  پزشکیمهارت کارکنان بخش 
کارکنان کادر درمان، در  پذیریمسئولیت ارتقایکادر درمان، 

، در دسترس بودن گردشگریمتنوع  هایدسترس بودن بسته
 .پزشکی گردشگریمتنوع  هایبسته

در شهر مشهد  یگردشگر بهینۀخدمات  ارتقای برای
 گردشگریکنندگان مینأخدمات و ت یابیبه بازار یدبا

منظور  بدینشهر مشهد توجه شود. کالن مذهبی ــ پزشکی
سازوکار سنجش  ایجاداقدامات در نظر باشند:  ینا یدبا

گزارش  ۀ، ارائمذهبی پزشکیگردشگران  رضایت
 یگردشگر زمینۀدر  تبلیغات ارتقایها، سنجییترضا

 ینۀشهر مشهد در زمکالن سازیبرند ارتقای، یمذهب یپزشک
 زمینۀدر  بازاریابی های، بهبود کانالیمذهب یپزشک یگردشگر
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Abstract 

Tourism is an industry that can lead to economic development and at the same time sustainable 

development. There are different types of tourism and planners can provide them with material 

and spiritual infrastructure for different types of tourism by recognizing the interests and tastes. 

This study tries to formulate scenarios in these two areas of tourism by considering two types of 

tourism, namely medical tourism and religious tourism. In this regard, the present study was 

conducted with the aim of future research in medical tourism in Mashhad to achieve a better 

understanding of the future conditions of medical tourism in Mashhad and using a quantitative 

method (survey) and Schwartz scenario writing approach. By analyzing the data and based on the 

critical matrix, the two drivers of "Optimal Medical Tourism Services and Tourist Satisfaction 

with Medical Services" were selected and four research scenarios - Golden Scenario, Disaster 

Scenario, middle Scenario 1 (Anxiety), and middle Scenario 2 (Panic) are based on the logic of 

scenario writing. The favorable scenario in this research is considered the golden scenario 

(dandelion) in which we encounter two motivations: increasing optimal tourism services and also 

increasing the satisfaction of medical tourists. Finally, based on the results of this study, it should 

be said that the optimal scenario is the golden scenario, and the way to achieve it is the intersection 

of increasing religious medical tourism services with increasing the satisfaction of religious 

medical tourists. 
Keywords: Medical tourism, Religious tourism, Scenario writing, Mashhad metropolis 
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