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 چکیده

 ر بلر عوامل  مل  ّ   هریک از یتمیزان اهمّ سنجشف اصلی این پژوهش، هد اهداف:

 عوام نقش  بررسی ،در پی آن گردشگران داخلی ودیدگاه انتخاب مقصد پزشکی از 

ر م  ّ و عوام  ها. تفکیک معیاراستشهد توسعة گردشگری پزشکی شهر م در مذکور

هلای کارشناسلان و   توسلعة گردشلگری پزشلکی شلهر مشلهد و مقایسلة دیلدگاه        بر

این  دیگر اهدافبندی این عوام  از داخلی در ارتباط با اولویت پزشکیِگردشگران 

 .استپژوهش 

فی ها، توصلی آوری دادهمعنظر جکاربردی و از ،لحاظ هدفپژوهش حاضر از روش:

بخلش تنظلیم    دوای مشلتم  بلر   نامله از نوع پیمایشی است. در این پژوهش، پرسش

 ر توسلعة گردشلگریِ  بل ر بنلدی عوامل  مل  ّ   گردیده است که در آن، جهت اولویلت 

جهلت  ، از آزملون فریلدمن و   گردشلگران پزشلکی   دیلدگاه شلهر مشلهد از    پزشکیِ

ینللد تحلیلل  اک فراز تکنیللملل  مللذکور از دیللد کارشناسللان امللر، بنللدی عوااولویللت

 شده است. استفاده مراتبیسلسله

گردشگری  ر بر توسعة              ّبندی عوام  م   ها، در اولویتاساس یافتهبر ها و نتایج:یافته

ن، تفلاو  چشلمگیری   گردشگران پزشکی و کارشناسادیدگاه پزشکی شهر مشهد از 
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و تجهیزا   تسهیال »غیر از زیرعوام  بخش بهمورد زیرعوام  نیز وجود ندارد. در

  تسهیال»                                ها کامال  متفاو  هستند( و دو بخش ها در بین گروه)که اولویت« درمانی

هلای دو گلروه   )که اولویلت « هاهزینه بودنصرفهبهمقرون»و « مسافرتی و گردشگری

اه هر دو بندی زیرعوام  از دیدگها اولویتد( در مابقی بخشکمی با هم تفاو  دارن

 هستند.شبیه         تقریبا   ،گروه

و « تسهیال  و تجهیزا  درمانی پیشلرفته »نتایج این پژوهش نشان داد  گیری:نتیجه

ر در انتخلاب                ّ    ترین عوامل  مل     مهم« ص و مهار  پزشکان و کارکنان درمانی   ّتخص »

 .استمقصد پزشکی از دیدگاه گردشگران پزشکی و کارشناسان 

هد، آزملون فریلدمن،   پزشکی، گردشگران داخلی، شلهر مشل  گردشگری  ها:واژهکلید

  AHPتکنیک 

 مه. مقد8ّ

دار و پویایی اقتصلاد  عنوان یکی از ابعاد گردشگری که به توسعة پایبه 4گردشگری پزشکی

عنلوان شلاخة مهلم    بله های اخیر (، در سال486، ص. 4232زاده، قوبنماید)یعکشور کمک می

قلرار  ه    ّل توج   توسعه موردحالیافته و دراز توسعه       ّدی اعم                ّدر کشورهای متعد گردشگری سالمت 

 هلای آوردن مراقبلت دسلت هبل  برای مردم که را یندیافر ،این شاخه از گردشگری است. گرفته

، 4283، و سللمانی  پلور نصلیری ) کندمی توصیف ،کنندمی سفر پزشکیدندان جراحی، درمانی،

 معتبلر  و هلم م مراکلز  بله  ملداوا  بیماران بلرای  از بسیاری (. در این نوع از گردشگری،08ص. 

امکانلا    دارای کله  کننلد ملی  مراجعله  کشلورهایی  پایتخلت  یلا  های پیشرفتهکشور در پزشکی

 (.  21، ص. 4233، و اسدیان اردکانی آبادیتی شریف      ّند)مرو هست درمانی و بهداشتی

 هلای ول  ّ  سلل   ترکیبلی، نلو  داروهلای  همچلون  ،ییهاتوانمندی دارای زمینهنایدر ایران کشور

 کشلورهای  به نسبت پزشکی   ِکم  هزینة همچنین ها،سرطان و پزشکیچشم هایبنیادین، درمان

، دینلی  اشلتراکا   وجلود  فلارس، منطقلة خللیج   به اقامتی نسبت   ِکم  هزینة آمریکایی، و اروپایی

 هلای پتانسلی  و  جلوار نزدیکی به بازار عرب، تشابه فرهنگ و گویش با برخی کشورهای هلم 

 هافشانگ  درمانی،درمانی، ماسهفص ، لجنچهار کشوری نوانعهب اقلیمی ع   ّتنو  همچون ،طبیعی

 کله  طبیعلی  هلای جاذبه دیگر و معدنیآب ةچشم 4666 از بیش وجود ،درمانیحوزة آب در و

                                                 
1.  Medical Tourism 
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، باشلد ملی  دارا خاص گردشگری پزشلکی طورهسالمت و ب گردشگری زمینةدر را پتانسی  الزم

ناشلی از              ِ    سلود اقتصلادی    ،از سلوی دیگلر   .(4 ، ص.4234 و شلیرانی،  زاده، نلوری، )تقیاست

از  آملده دسلت بله مدهای آتواند در کشور ما که وابستگی شدیدی به درکی، میگردشگری پزش

 ،بایلد  طلور کله  آن گردشلگری  از حوزه این توسعة ا  ّام  سبب توسعة اقتصادی گردد.، نفت دارد

 هلای مجموعله  نیلز  کلار وکسب طحس در آن تبعبه وقرار نگرفته  امر ی    ّمتول  هاینهاد ه   ّتوج مورد

 است. ایجاد نشده ق   ّموف  و خصوصی

کله  اسلت   ی   ّل خاص    هایویژگی دلی به ،مطالعهمورد منطقة عنوانبهمشهد     ِشهر انتخاب کالن

هلا زارلر   سلاله میلیلون  در مشلهد هلر   )ع(هشتم ر امام   ّمطه  حرم وجود است.این منطقه واجد آن 

عنوان بخشلی از ایلن   هنیازمند به خدما  درمانی نیز ب  ِن کند. مسلماناخود جذب میشیفته را به

ق بله آن         ّکه متعل در بیمارستانی  ،خود را در مشهد و در کنار بارگاه آن حضر  زاررین، آرامش

 ،ز در مشلهد                     ّها و مراکز پزشکی مجه بیمارستانسایر عالوه وجود به د.جوینمی ،امام همام است

 ةایستگاه قطلار، سلامان   وجود شود.هی به این شهر می   ّتوج سبب ورود گردشگران پزشکی قاب 

از اقصلی   نیز دسترسی این طیف از گردشگران را المللیشهری و فرودگاه بینهای بینوبوسات

 تر کرده است.شهر مشهد آسان پزشکی مراکزبه  نقاط ایران

               ّ                    ّ                      سنجش میزان اهم یت هریک از عوام  م   ر بلر انتخلاب مقصلد   ف اصلی این پژوهش، هد

از دیدگاه گردشگران داخللی و در پلی آن، بررسلی نقلش عوامل  ملذکور در توسلعة         پزشکی

توسلعة گردشلگری       ّ        مل   ر بلر   و عوامل   هااست. تفکیک معیارگردشگری پزشکی شهر مشهد 

     ِ                       پزشلکی  داخللی در ارتبلاط    های کارشناسان و گردشگران پزشکی شهر مشهد و مقایسة دیدگاه

 .استاین پژوهش  دیگر اهدافبندی این عوام  از با اولویت

 . پیشینة تحقیق2

ی سالمت در ایران صلور   ی گردشگر  ّکل طورزمینة گردشگری پزشکی و بهمطالعاتی که در

موارد زیر اشاره توان به ها میجملة آنشود که ازهای اخیر مربوط میتر به سالبیشاست، گرفته 

 کرد:

صنعت گردشلگری پزشلکی در   »عنوان تحتای در مقاله (4283) رحیمی آقاو  ممتاز صدر

افلزار  تحلیلی و بلا اسلتفاده از نلرم   ل   صیفیدر یک پژوهش تو« ایران: راهکارهایی برای توسعه
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SPSS  ر توسعة گردشلگری پزشلکی برآمدنلد. نتلایج ایلن      بر               ّبندی عوام  م   درصدد اولویت

گری پزشلکی از  ترین عوامل  تث یرگلذار در توسلعة صلنعت گردشل     پژوهش نشان داد که مهم

العلاتی و                                                      ّ  استراتژی توسعة منابع انسانی، استراتژی توسعة سیسلتم اط   ،ترتیببه ،مدیراندیدگاه 

کنند دوللت ایلران   در پایان پیشنهاد می ایشانتراتژی توسعة محصول بوده است. بازاریابی و اس

نظلر  ر در صنعت گردشلگری پزشلکی را در    ّ   برای توسعة گردشگری پزشکی تمامی عوام  م

بگیرد و با تدوین یک برنامة جامع و هماهنگ، صنعت گردشلگری پزشلکی کشلور را توسلعه     

 دهد. 

 شناسایی و پیشینه مرور از پس( در پژوهشی 4233) اسدیان اردکانیو  آبادیتی شریف   ّمرو 

ی بله  تفسیر ساختاری سازیمدل روش از استفاده پزشکی، با توسعة گردشگری بر ر   ّم    عوام 

ر بر توسعة صنعت گردشگری پزشلکی اسلتان    ّ   مستقیم عوام  مرا  مستقیم و غیربررسی تث ی

 و بیمارسلتان  کلادر  العلا    ّاط  بلودن روزبه دهد کهاند. نتایج این پژوهش نشان میتهیزد پرداخ

توسلعة گردشلگری    ملدل  در عوامل   تریناساسی آنها، وظایف پزشکان با ص   ّتخص  بودنمرتبط

 تثکید شود. هاآن بر ل      ّهلة او و در باید و هستند پزشکی

توان موارد زیلر را بیلان   زمینة گردشگری پزشکی هم میجی درد خار                   ّاز بین مطالعا  متعد 

 کرد:

هلت  های بازاریابی جخاذ سیاست                     ّ( در پژوهشی با هدف ات 3644) 4آسنوف و رکروجیپیمول

گردشلگری   ردی دولت مرتبط بلا های عملککمبود سیاسترواج گردشگری پزشکی در تایلند، 

های تعاونی جهت تبلیغ گردشلگری  زمینه، کمبود سازماناینکمبود قوانین حمایتی درپزشکی، 

کمبلود پزشلک و کارکنلان    نیلز   پزشکی، آگاهی کم در ارتباط با مقولة گردشلگری پزشلکی و  

دشلگر پزشلکی در   شده درزمینة کمبود گرترین مشکال  مطرحجمله مهمرا ازخدماتی درمانی 

 ماننلد  ،تحلیل  علواملی  وهای بازاریابی به تجزیله خاذ سیاست                ّاند. ایشان در ات نوان کردهتایلند ع

نهایلت،  انلد و در ینلد و شلواهد فیزیکلی پرداختله    ا، فرمحصول، قیمت، مکان، تبلیغا ، ملردم 

 دهند.دن موانع گردشگری پزشکی اراره میکرطرفهایی را جهت برسیاست

                                                 
1. Assenov & Rerkrujipimol 
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وسلیع بله مسل لة گردشلگری پزشلکی       صور ی بهدر پژوهش( 3641) 4هورسفال و النت

گردشلگر        ِ  میلزان                                       اند. هدف از ایلن پلژوهش، بلرآورد    شمول اشاره کردهان یک نیاز جهانعنوبه

در جلذب   ر   ّ  مل     هلای مشلتری، عوامل  کلیلدی    جلویی در هزینله  برآورد میزان صرفهپزشکی، 

کشلور   پلنج در  نو نیلز توسلعة آ   ها در حمایت از گردشگری پزشلکی گردشگر و نقش دولت

 که در آن نتایج این پژوهش .استآمریکا  ةحد                                            ّبرزی ، مجارستان، تایلند، هندوستان و ایاال  مت 

و تایلنلد   ، هنلد هلای برزیل   در کشور نشان داد ،شده است استفادهتحلیلی ل   از روش توصیفی

در گذارند. ث یردر انتخاب مقصد پزشکی ت آن باالی کیفیت و درمان   ِتر پایینعواملی نظیر هزینة 

ایلن  بلر علالوه  مناسلب موقعیت جغرافیایی  و های پزشکیشهر  کلینیککشور مجارستان نیز 

کیفیلت بلاالی خلدما      ،آمریکلا  کشور در گذار هستند.در انتخاب مقصد پزشکی تث یر وام ع

آنکله هزینلة بلاالی درملان و       در انتخاب مقصلد پزشلکی اسلتا حلال    ترین عامپزشکی مهم

از عوامل  دفلع گردشلگر     ،دلی  موقعیت جغرافیایی آنبیماران به این کشور به     ِشوار سی ددستر

کنلد.  شود که توسعة گردشگری پزشلکی در ایلن کشلور را محلدود ملی     پزشکی محسوب می

الزاملی   را گردشلگری پزشلکی   توسعة یک پایة تجربلی قلوی در بحل     پژوهشگران همچنین

 .  دانندمی

بنلدی عوامل    ایی و اولویلت شناس»عنوان در پژوهشی تحت( 3641) 3نیا و مهرگانسعاد 

ملوردی: بیمارسلتان    کشورهای عربی، نمونلة  منظرگذار در جذب گردشگران پزشکی، از تث یر

 در توسلعة    ّ    مل   ر  هلای  بتلدا شلاخص  ا ،ای در کانادا به چاپ رسیدکه در نشریه «رضوی مشهد

و کلرده   بنلدی هرتبل را فلارس  یجخلل  زبان حوزةگردشگران عربدیدگاه از گردشگری پزشکی 

، به Expert Choiceافزار و نرم AHPگیری از مدل کارشناسان، بهره دیدگاهسپس با استفاده از 

ه دیلدگا  ی پرداخته و در پایان به مقایسلة در جذب گردشگران پزشک    ّ م   ربندی عوام  اولویت

د که هم از نکنگیری مینتیجهچنین  ،در پایان آنان د.نپردازمیکارشناسان و گردشگران پزشکی 

در    ّ    مل   ر    هزینه نسلبت بله دیگلر عوامل      کارشناسان و هم از دیدگاه گردشگران، عام دیدگاه

                        ِ      وجلود تجهیلزا  بیمارسلتانی     از اولویت باالتری برخوردار اسلت.  ،گردشگری پزشکی توسعة

 آیند.شمار میستا بهراایندیگر عوام  مهم در مناسب و نیز پزشکان و کادر درمانی ماهر نیز از

                                                 
1. Horsfall & Lunt 

2. Saadatnia & Mehregan 
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ر               ّ      بنلدی عوامل  مل      زمینة اولویتای درمطالعه ،در مطالعا  داخلیکنون که تاه به این      ّبا توج 

صلور   داخللی   های گردشگران پزشکیگویی به نیازبرای پاسخ بر توسعة گردشگری پزشکی

گران و هلای گردشل  گلرفتن تملایال  و نیلاز   نظلر پرداختن به این موضلوع و در  ،نگرفته است

نظلر  ضلروری بله   ،عة گردشلگری پزشلکی داخللی   توسل نیلز  راستا و اینوطنان عزیزمان درهم

   رسد.می

 شناسی تحقیق. روش3

 روش تحقیق .8. 3

هلا، توصلیفی از نلوع    آوری دادهنظلر جملع  کلاربردی و از  لحلاظ هلدف،  ژوهش حاضر ازپ

ق انتخلاب                  ّن ابزار اصلی محق نواعبه 3و مصاحبه 4نامهدر پژوهش حاضر، پرسش پیمایشی است.

دشگری پزشکی شهر مشهد هلم از  ر توسعة گربر                      ّنامة مذکور، عوام  م   اند. برطبق پرسششده

 . انلد شلده بررسلی   کارشناسلان املر،   دیلدگاه پزشلکی( و هلم از   بیماران )گردشلگران   دیدگاه

د از گردشلگری پزشلکی شلهر مشله     ر بلر توسلعة                ّ  بندی عوام  مل    جهت اولویت منظوربدین

شلده  اسلتفاده   33 ةنسلخ  SPSSافلزار  نلرم  در 2گردشگران پزشکی، از آزمون فریلدمن  دیدگاه

سلرمد، بازرگلان، و   )شلوند بنلدی ملی  آمده اولویتدستبه اساس نمرة، عوام  بردر این آزمون

کارشناسلان   گاهبندی عوام  مذکور از دیدجهت اولویت همچنین (.260، ص.  4284حجازی، 

شلده   اسلتفاده  Expert Choiceافلزار  ط نلرم      ّل ، توس   1مراتبلی یند تحلی  سلسلهاتکنیک فرمر، از ا

هلا و    از اهلداف، معیلار       ّ)متشک  مراتبیاختار سلسلهپس از شناسایی س ابتدا مدل در این. است

یتلی    ّکم  3از طریلق ملاتریس    ،یت عوام                                       ّنظرا  کارشناسان در ارتباط با میزان اهم  (هامعیارزیر

هلای  یلت    ّاهم اسلاس ضلریب  عوام  برنهایت، و در هگردیدص                ّصور  دودوری مشخ ساعتی به

هلا  وجلود سلازگاری در مقایسله    پس از تثییدها و نیز آمده برای تمامی عوام  یا معیاردستبه

کله  ه به این      ّبا توج ، کارشناسان اساس نظربر (.36، ص. 4288)زبردست،  شوندمیبندی اولویت

ها )عوام  اصلی(، عدد بندی معیارر قضاو  کارشناسان برای رتبهری دضریب شاخص سازگا

هلا  نتیجه شرط سازگاری در قضلاو  در ،کمتر است 4/6دهد و این مقدار از را نشان می 63/6

                                                 
1. Questionnaire 

2. Interview 

3. Friedman Test 

4. Analytical Hierarchy Process) AHP( 
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است پنج فرد خبره ذکر  به الزمداشت. ها وجود ننظر در قضاو تجدید بهو نیازی  بودصادق 

ی گردشگری، عضو هی ت علمی دانشگاه در رشتة جغرافیا و ریزکارشناس برنامهدو   از     ّمتشک 

   اند.نظر را تشکی  داده، کارشناسان موردریزی شهری، پرستار و پزشکبرنامه

اینترنتلی اسلتفاده    لای   در این پژوهش، جهت گردآوری مطالب از شیوة کتابخانه همچنین

  شده است. 

رسمی نبوده و نیز حجم نمونله  ر رسمی و غیرگونه آماآماری دارای هیچ که جامعةدلی  آنبه

ین (، بلرای تخمل  4ة رابطل ص نیست، از فرمول جامعة آماری مجهلول )                   ّبرای این پژوهش مشخ 

، بلا  مطالعله در ایلن پلژوهش   ملورد                    ِ  تعداد گردشگر پزشلکی  که  شده است استفادهحجم نمونه 

 .است 281برابر   %30 4گرفتن سطح اطمیناننظردر

ـ متغی    ة)مجـوور انـداز   =آماری مجهول ةجامع (: فرمول8رابطة )  ×ر در توزیـ  طبیعـی      ّ

تفاضـل  مجـوور   ÷درصد افراد فاقد آن صفت در جامعه( ×درصد توزی  صفت در جامعه

در  .2ق برای وجود آن صفت در جامعـه                                           ّنسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محق 

، درصلد  qد توزیلع صلفت در جامعله،    ، درصpر در توزیع طبیعی،              ّ، اندازة متغی z=tاین رابطه، 

، تفاض  نسبت واقعی صلفت در جامعله بلا میلزان تخملین      dافراد فاقد آن صفت در جامعه و 

 .(400، ص. 4234نیا، )حافظتاس خطا( قدار)م ق برای وجود آن صفت در جامعه   ّمحق 

 اریاساس تمای  افراد به همکل و بر ساده تصادفی با روشها در این پژوهش انتخاب نمونه

تری از مراکز درملانی  تا طیف گسترده صور  گرفته است مختلفسا  پزشکی   ّ س م میاناز و 

بیمارسلتان   0، بیمارسلتان دولتلی   0 شلام  پلژوهش  جامعة مورد منظوربدین پوشش داده شود.

درمانگلاه،   46 بیمارسلتان خیریله،   4وابسته به سازمان تثمین اجتماعی،  بیمارستان 3، خصوصی

 هلا کله انتخلاب ایلن مکلان     بلوده  مرکلز اورژانلس   3آزمایشگاه و  42 ادیولوژی،سة ر   ّم س  42

بلرای بررسلی روایلی    . اسلت بودن احتمال بیشلتر در مراجعلة گردشلگر پزشلکی     اساس دارابر

براساس نظر خبرگان بررسی و تثیید که  است استفاده شده منطقیی روایی  ، از تحلهنامپرسش

از  شلد کله   استفاده نامهسنجش میزان پایایی پرسشبرای  2اخچنین از فرمول آلفا کرونب. همشد

                                                 
1. Level of Confidence 

 
3. Cronbach's Alpha 
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، «ص و مهلار  پزشلکان و کارکنلان درملانی       ّل تخص   »)شلام    هلای مسلتق   ر    ّل متغی    گیریاندازه

، «هلا بلودن هزینله  صلرفه بله مقلرون »، «بعلد مسلافت  »، «تسهیال  و تجهیزا  درمانی پیشرفته»

باورهلا  »و  «پزشکان و کارکنان درملانی  رفتار طرز»، «تسهیال  مسافرتی و گردشگری مناسب»

کرونبلاخ نمایلانگر علدد    . مقلدار آلفلا     شلد حاص گانه لیکر در طیف پنج («و عقاید مذهبی

 نامه است.نتیجه پایایی خوب پرسشو در 834/6

  مطالعهفی محدودة موردمعرّ .2. 3

طلول  یقلة  دق 00درجله و   03دقیقله تلا    0ه و درجل  03شهر مشهد در موقعیت جغرافیایی 

( موقعیلت جغرافیلایی شلهر    4. شلک  ) عرض شمالی قرار دارددقیقة  30ه و درج 20شرقی و 

 دهد:مشهد را در استان خراسان رضوی و کشور ایران نشان می
 

 
 نقشة موقعیت جغرافیایی شهر مشهد در استان خراسان رضوی و کشور ایران ـ8شکل

 4231مثخذ: نگارندگان، 
 

نفر را طبق  3302204ان مرکز استان خراسان رضوی جمعیتی معادل عنوشهر مشهد بهکالن

 شهرداری مشلهد، است ) ، در خود جای داده4232و مسکن در سال  سرشماری عمومی نفوس

در شلرق کشلور و یکلی از     ترین قطلب گردشلگری پزشلکی   عنوان مهمبه ( و48 ، ص.4231

پزشلکی،  دنلدان نظیر  درمانی هایزمینهویژه دربه های گردشگری پزشکی کشورترین قطبمهم

تلوانگر و  )اسلت کلرده  مطلرح  خلود را   های قلب، پالستیک، چشم و ارتوپلدی جراحی، دیالیز
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سة پزشلکی             ّحسب نوع م س مطالعه را بر( تعداد نمونة مورد4جدول ) .(12، ص. 0364، 4ملکی

 دهد.نشان می
 سة پزشکی                    ّمطالعه برحسب نوع مؤس تعداد نمونة مورد ـ8جدول

 4231خذ: نگارندگان، مث

 تعداد نمونه پژوهشجامعة مورد سة پزشکینوع مؤسّ

 441 0 بیمارستان دولتی

 33 0 بیمارستان خصوصی

 43 3 بیمارستان وابسته به تثمین اجتماعی

 0 4 بیمارستان خیریه

 12 42 آزمایشگاه

 06 46 درمانگاه

 12 42 سة رادیولوژیم سّ

 1 3 مرکز اورژانس

 281 02 مجموع
 

 438بیمارسلتان،   24وجود توان گفت: می« گردشگری پزشکی»با مقولة در ارتباط همچنین 

 343درملانی،  ل مرکز بهداشلتی      88درمانگاه،  426پایگاه بهداشت،  423سة رادیولوژی،    ّم س 

کله   در شهر مشهد( 163، ص. 4233، آمارنامه)مرکز اورژانس  03داروخانه و  062 آزمایشگاه،

ران هی از گردشلگ    ّ  تلوج  سبب ورود طیلف قابل    ،از تجهیزا  پزشکی مناسبی برخوردارند       غالبا 

 .  پزشکی به این شهر گردیده است

 . مبانی نظری تحقیق4 

های مختللف پزشلکی،   نظران حوزهقین و صاحب                 ّنظر بسیاری از محق از گردشگری سالمت

، «متسلال »برخلی الفلاظ   ی          ّل چنانچه حت   . داشته و دارد یتعاریف مختلف ،گردشگری و مدیریت

هم در تعریف اصطالح یلا در ادبیلا  مربلوط بله آن اسلتفاده       جایرا به« پزشکی»یا « درمانی»

، گردشلگری سلالمت   ا در یلک تعریلف سلاده        ّ(. ام 422ل423، ص. 4232زاده، کنند)یعقوبمی

یلا   منظلور حفلظ، بهبلود و   مکانی دیگر بهیافته که از محیط طبیعی فرد به سفری است سازمان

                                                 
1. Tavangar & Maleki 
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، ص. 3660، 4گیلرد )کلاررا و بریجلز   د به سالمت جسمی و روحی فرد انجام می           ّدستیابی مجد 

 شود که گردشگری پزشلکی دسته تقسیم میسه شناسی به نظر گونهگردشگری سالمت از(. 40

شلده  گرفتله انجام هایکه در بیشتر پژوهشاینه به    ّتوج با  (.3ای از آن است )شک  زیرمجموعه

وان عنل پرداخته شده و گردشگری پزشکی بهعام به گردشگری سالمت ورطبهاخلی، در سطح د

ضلروری   ،گرفتله اسلت  بح  قلرار ا کمتر مورد      ّر  مجز صوبه ،ای از گردشگری سالمتشاخه

  گردد.خاص بررسی طوریت گردشگری پزشکی به   ّاهم  است که
 

 

 شناسی گردشگری سالمتگونه ـ2شکل 

 4231مثخذ: نگارندگان، 
 

تعلداد   در آغاز رشد ایلن صلنعت،   یافته است. گسترشگردشگری پزشکی در دهة گذشته 

گردشلگری پزشلکی مطلرح     صدمق عنوانکشور خاص به 0یا  1بیمارستان در شماری انگشت

 یگردشلگر عنلوان مقصلد   بهکشور  26ها بیمارستان و کلینیک در بیش از ا اکنون صد  ّام  .بودند

در یلک تعریلف    (.2، ص. 3663، 3ردشلگران هسلتند )ادلهیلت   ذیرای این طیف از گپ پزشکی

هلای جراحلی   هلای جسلمی یلا انجلام نلوعی از عمل       یمنظور درمان بیمارمسافر  بهساده، 

پاسلادیال،  ها و مراکز پزشکی را گردشگری پزشلکی گویند) نظار  پزشکان در بیمارستانتحت

صرفه با کیفیت بهجوی درمان مقرونواین افراد در جست(. 4، ص. 3641، 2و دیالو ،اسکیدمور

کله در شلهر یلا     چله تر از آنتر و متفاو های درمانی مناسبدرمان باال و نیز دستیابی به روش

(. 1، ص. 6364، 1هستند )جانستون، کروکس، کینگزبری، و اسلنایدر  ،برندکشور خود بهره می

                                                 
1. Carrera & Bridges 

2. Edelheit 

3. Pasadilla, Skidmore, & Diallo 

4. Johnston, Crooks, Kingsbury, & Snyder 
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اختار بهداشلت و درملان   درآملد بلودن ایلن صلنعت و تقویلت سل      ر       ه به پ            ّحاضر با توج حالدر

وجلود آملده   ها برای توسعة این شاخه از گردشگری بهها، عالقة بسیاری از جانب کشورکشور

حلد                 ّط سازمان مل  مت         ّی که توس ادر مطالعه (.042، ص. 4283رحیمی،  ممتاز و آقا صدر) است

پلایین درملان    نلة ال  پیشرفته، کیفیلت بلاال و هزی  قبی  ایجاد تسهیعواملی از ،است انجام شده

، 4دلویلت )گردشگری پزشکی بیان شلده اسلت   ترین عوام  جذب بیمار در حوزةمعنوان مهبه

هی از افلراد مسلن در بسلیاری از       ّ  تلوج  ( وجود جمعیلت قابل   4366) 3راس .(30 ، ص.3668

واقع این طیلف از  در کند.رشد گردشگری پزشکی قلمداد میعنوان عاملی مهم در جوامع را به

، انلد کردهانداز ضمن اینکه پول کافی را در طی سالیان دراز پس ،نشسته هستند                   افراد که غالبا  باز

مقاصد گردشگری پزشکی مناسب هستند. خطلر ابلتال   دنبال بهبیشتری بوده و                 دارای وقت آزاد 

ا، ایلن افلراد را نیازمنلد بله     فشار خون و نظیر آنهل دیابت،  ها،انواع سرطان هایی نظیربه بیماری

 لحلاظ ملدیریتی،  از ( نیلز 3662) 2بلوکمن و بلوکمن   کنلد. ملی  صی                      ّارارة خدما  درمانی تخص 

تلر  و از همله مهلم  هلای دولتلی و خصوصلی    تعام  میان بخش سازی تجاری در خدما ،آزاد

در توسلعة گردشلگری   گلذار  های سالمت را از عوام  مهم تلث یر بخش باآمیختگی گردشگری 

 ،توسعة گردشگری پزشکی شهر مشهد منظورهبشده و ه به موارد ذکر      ّبا توج    دانند.پزشکی می

در اسلت،  این پلژوهش   اصلی هایف شاخص      ّکه معر جذب گردشگران پزشکی مدل مفهومی 

   :  شودمی رارها (2قالب شک  )
 

 
 ر بر جوب گردشگر پزشکی                   ّمدل نهایی عوامل مؤث  ـ3شکل

 4231مثخذ: نگارندگان، 

                                                 
1. Deloitte 

2. Ross 

3. Bookman & Bookman 
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 های تحقیقیافته. 5

تحلیل   وتجزیله  عدد، مورد 281نمونة نامه با حجم العا  پرسش       ّها و اط در این بخش داده

 دیلدگاه گردشلگری پزشلکی شلهر مشلهد از      ر بر توسعة         ّعوام  م   عوام  و زیرقرار گرفت و 

  حلیل ینلد ت ااسلاس ملدل فر  بلر  کارشناسلان  دیلدگاه اساس ملدل فریلدمن و از   ن، برگردشگرا

 بندی شدند.ندی و رتبهب، اولویتمراتبیسلسله

اسـاس  قصد پزشکی از دیدگاه گردشـگران بـر  بندی عوامل اصلی و زیرعوامل انتخاب ماولویت. 8. 5

 آزمون فریدمن

بندی شلدند )جلدول   دیدگاه گردشگران پزشکی رتبه، از عوام در این بخش، عوام  و زیر

ص    ّل تخص   »، «تسهیال  و تجهیزا  درمانی پیشرفتهود وج» ،این طیف از گردشگران نظراز (. 3

از نسلبت بله سلایر عوامل      « باورها و عقاید ملذهبی »و « و مهار  پزشکان و کارکنان درمانی

بندی زیرعوام  نیلز،  در بخش رتبه. برخوردار هستنددر انتخاب مقصد پزشکی یت بیشتری    ّاهم 

عواملل  زیللر، «زا  درمللانیتسللهیال  و تجهیلل»گردشللگران پزشللکی و در بخللش  دیللدگاهاز 

ترتیلب  بله « تجهیزا  مراقبتی ویلژه »و « انپاکیزگی بیمارست»، «تجهیزا  آزمایشگاهی پیشرفته»

نیلز،   «ص و مهار  پزشکان و کارکنان درملانی    ّتخص »یت هستند. در بخش                  ّدارای بیشترین اهم 

تری در ت بلاال یل       ّاز اهم  «های پزشکی در زملان مناسلب  مراقبت»و  «ص و مهار  پزشک   ّتخص »

هلا و عقایلد   باور»عنوان مقصد پزشکی برخوردار بودند. همچنین از نظر انتخاب شهر مشهد به

و اعتقلاد بله    )ع(ارضزیار  حرم امام»نتایج نشان داد این گروه از گردشگران به نقش ، «مذهبی

ر رفتلا  طلرز »یلن بخلش اشلاره دارنلد. در بخلش      عام  در اترین زیرعنوان مهمبه« گرفتن شفا

در انتخلاب   «احترام به حریم خصوصی بیملار »از نظر گردشگران، ، «درمانی کارکنانپزشکان و 

توضلیح اقلداما    »و « برخلورد پزشلک   طلرز »ای داشلت. پلس از آن   نقش ویژه ،درمان     ِمکان 

، «رتی و گردشلگری تسلهیال  مسلاف  »یت بیشتری برخوردار بودند. در بخلش        ّاز اهم  «پزشکی

از اولویت اصللی بلرای انتخلاب     «شهرینق  شهری و برونوسیستم حم بودن کافی»عام  زیر

ردشگران بلر ایلن   گ، «هاهزینه بودنصرفهبهمقرون»وردار بوده است. از نظر مقصد پزشکی برخ

هلای  تسلهیال  اقلامتی بلا طیلف    وجود »و  «های پزشکیبودن هزینهفهصربهمقرون»باورند که 

ل و دوم آنان بلرای انتخلاب مقصلد پزشلکی بلوده اسلت.         ّاو های اولویت، «ای گوناگونهزینه
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بنللدی عواملل  اصلللی و زیرعواملل  انتخللاب مقصللد پزشللکی از دیللدگاه اولویللت(، 3جللدول )

 دهد.نشان می( Sig = 0.000درصد ) 466گردشگران را با سطح اطمینان نزدیک به 
 

اساس دیدگاه گردشگران بر قصد پزشکی ازبندی عوامل اصلی و زیرعوامل انتخاب ماولویت ـ2جدول 

 آزمون فریدمن

 4231مثخذ: نگارندگان، 

میانگین 

 نمره
 عوامل جانبی رتبه

میانگین 

 نمره
 رتبه عوامل اصلی

 تجهیزا  آزمایشگاهی پیشرفته 4 62/1

03/1 

تسهیال  و 

تجهیزا  درمانی 

 پیشرفته

4 

 پاکیزگی بیمارستان 3 8/2

 تجهیزا  مراقبتی ویژه 2 11/2

 تجهیزا  مناسب اتاق عم  1 2/2

 تجهیزا  مناسب اورژانس 0 30/2

 تجهیزا  ویژة اتاق بیمار 0 48/2

 ص و مهار  پزشک   ّتخص  4 2/0

11/1 

  ص و مهار   ّتخص 

 کارکنانپزشکان و 

 درمانی

3 

 های پزشکی در زمان مناسبمراقبت 3 30/0

 دستاوردها و شهر  پزشکان 2 83/1

 های گوناگون پزشکیص   ّتخص  1 08/1

 موقعهای پرستاری بهمراقبت 0 10/1

 هاص و مهار  تکنسین   ّتخص  0 33/2

 هماهنگی بین پزشک و پرستار 2 82/2

 ص و مهار  پرستاران   ّتخص  8 22/2

 و اعتقاد به گرفتن شفا )ع(رضازیار  حرم امام 4 48/3

30/1 
باورها و عقاید 

 مذهبی
 های اسالمی محیط بیمارستانارزش 3 32/4 2

 کردن خدما  پزشکیقوانین مذهبی در فراهم 2 83/4

 احترام به حریم خصوصی بیمار 4 34/1

42/1 
رفتار پزشکان و  طرز

 درمانی کارکنان
1 

 برخورد پزشک طرز 3 43/1

 مورد اقداما  پزشکیتوضیح پزشک در 2 61/1

 پرستاربرخورد  طرز 1 03/2

 برخورد حراست طرز 0 2/3

 دسترسی سریع و آسان به پروندة پزشکی بیمار 0 21/3

 0 عد مسافت  ب  33/2 - - -
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 2جدول  ةادام

میانگین 

 نمره
 عوامل جانبی رتبه

میانگین 

 نمره
 رتبه عوامل اصلی

 شهرینق  شهری و برونوبودن سیستم حم کافی 4 00/4

20/2 

تسهیال  

رتی و مساف

 گردشگری مناسب

0 

 ارارة خدما  اقامتی کافی 3 10/4

 های پزشکیبودن هزینهصرفهبهمقرون 4 40/2

34/2  
 بودنصرفهبهمقرون

 هاهزینه
2 

 ای گوناگونهای هزینهتسهیال  اقامتی با طیفوجود  3 22/3

 ترقیمتشهری ارزاننق  درونوحم  وجود وسای  2 32/3

 آمدوهای رفتبودن هزینهصرفهبهقرونم 1 3/3

 

اسـاس  بـر  بندی عوامل اصلی و زیرعوامل انتخاب مقصد پزشکی از دیدگاه کارشناسـان اولویت. 2. 5

 AHPمدل

اسلاس  توسعة گردشگری پزشکی شهر مشهد بلر ر بر          ّعوام  م   در این بخش، عوام  و زیر

 (.2بنلدی شلدند )جلدول    ، رتبله آملده دسلت بله یلت     ّاهم حسلب ضلریب  بلر و نظر کارشناسان 

 233/6یلت     ّاهم بلا ضلریب  « درملانی  کارکنانپزشکان و ص و مهار     ّتخص »اساس، عام  اینبر

تسلهیال  و تجهیلزا    »عام  انتخاب شده اسلت. عوامل     ترینعنوان مهمنظر کارشناسان بهاز

رفتلار پزشلکان و    طلرز »عامل   ار گرفتنلد.  های بعلدی قلر  نیز در رده «عد مسافت  ب »و  «درمانی

عوام  نیز، بندی زیردر بخش رتبهحی  قرار گرفت. ایننیز در اولویت آخر از« درمانی کارکنان

عنلوان  نظر کارشناسان بله از« هر  پزشکانها و شدستاورد» ،«هاها و مهار ص   ّتخص »در بخش 

هلار   ص و م   ّل تخص   »ترین عام  در توسعة گردشگری پزشکی مشهد انتخاب شده اسلت.  مهم

 های بعدی قرار گرفتند.نیز در اولویت« های پزشکی در زمان مناسبمراقبت»و  «پزشکان

 «تجهیزا  مراقبتی ویژه» ،«تسهیال  و تجهیزا  درمانی»بخش عوام  بندی زیردر اولویت

« هتجهیزا  آزمایشلگاهی پیشلرفت  »و  «تجهیزا  مناسب اتاق عم »ل قرار گرفت.             ّدر جایگاه او 

یلت        ّاز اهم  «تجهیلزا  مناسلب اورژانلس   »نظلر کارشناسلان،   بعدی جای گرفت. از هایدر رده

 )ع(رضازیار  حرم امام» درمان قرار دارد.                  ِها در انتخاب مکان معیارتری نسبت به سایر زیرپایین

رعایلت  »و  «کلردن خلدما  پزشلکی   وجود قوانین مذهبی در فراهم»، «او اعتقاد به گرفتن شف

بخش ل تا سوم کارشناسان در       ّهای او ترتیب اولویتبه« ر محیط بیمارستانای اسالمی دهارزش
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-زیلر  دواز میلان   «تسهیال  مسافرتی و گردشلگری »در بخش بودند. «ها و عقاید مذهبیباور»

بودن تسهیال  کافی»یت بیشتری نسبت به       ّاز اهم « ارارة خدما  اقامتی کافی»شده، عام  تعیین

بخللش  در نظللر کارشناسللان برخللوردار بللود.از« شللهریبللروننقلل  شللهری و وسیسللتم حملل 

یلت   ّم اهبلا ضلریب  « آملد وهای رفلت بودن هزینهصرفهبهمقرون»، «هاهزینه بودنصرفهبهمقرون»

بخللش عنللوان شللد. پللس از آن،   عاملل  در ایللنتللرین زیللرنظللر کارشناسللان، مهللماز 022/6

وجود تسلهیال  اقلامتی بلا    »، 300/6یت  ّم اهبا ضریب« های پزشکیبودن هزینهصرفهبهمقرون»

شهری نق  درونووجود وسای  حم »و  600/6یت    ّاهم ببا ضری« ای گوناگونهای هزینهطیف

 یت قرار گرفتنلد.                                     ّ، در جایگاه دوم تا چهارم از لحاظ اهم 620/6یت    ّاهم ببا ضری «ترمتقیارزان

بلا اخلتالف    «خصوصلی بیملار   احترام به حلریم »و  «توضیح پزشک درمورد اقداما  پزشکی»

پزشلک و   طرز رفتلار »ها در بخش معیارترین زیرعنوان مهمزیاد نسبت به دیگر عوام  بهسیارب

یلت        ّاز اهم  نیلز  «برخلورد حراسلت   طرز»ارشناسان انتخاب شدند. ک دیدگاهاز « کارکنان درمانی

 های این بخش برخوردار بود.معیارکمتری نسبت به سایر زیر
 

اساس صد پزشکی از دیدگاه کارشناسان بربندی عوامل اصلی و زیرعوامل انتخاب مقاولویت ـ3جدول 

 AHPمدل

 4231مثخذ: نگارندگان، 

 رتبه عوامل اصلی یت        ّضریب اهم  عوامل جانبی رتبه میانگین نمره

 دستاوردها و شهر  پزشکان 4 140/6

233/6  

ص و مهار     ّتخص 
پزشکان و کارکنان 

 درمانی

4 

 ص و مهار  پزشکان   ّتخص  3 304/6

 های پزشکی در زمان مناسبمراقبت 2 628/6

 هماهنگی بین پزشک و پرستار 1 603/6

 موقعهای پرستاری بهمراقبت 0 608/6

 های گوناگون پزشکیص   ّتخص  0 603/6

 ص و مهار  پرستاران   ّتخص  2 616/6

 هاص و مهار  تکنسین   ّتخص  8 622/6

 تجهیزا  مراقبتی ویژه 4 322/6

323/6  

تسهیال  و 
تجهیزا  درمانی 

 پیشرفته

3  

 تجهیزا  مناسب اتاق عم  3 312/6

 تجهیزا  آزمایشگاهی پیشرفته 2 363/6

 تجهیزا  ویژة اتاق بیمار 1 412/6

 پاکیزگی بیمارستان 0 622/6
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 3جدول  ةادام

میانگین 

 نمره
 عوامل جانبی رتبه

ب ضری

    ّ  اهم یت
 رتبه عوامل اصلی

 تجهیزا  مناسب اورژانس 0 603/6
   

  2 بعد مسافت  422/6 - - -

 و اعتقاد به گرفتن شفا)ع( رضازیار  حرم امام 4 222/6

440/6  
باورها و عقاید 

 مذهبی
 کردن خدما  پزشکیوجود قوانین مذهبی در فراهم 3 423/6  1

 محیط بیمارستان های اسالمیرعایت ارزش 2 688/6

 ارارة خدما  اقامتی کافی 4 822/6 

 608/6 

تسهیال  

مسافرتی و 

 گردشگری مناسب

0  
 شهرینق  شهری و برونوبودن سیستم حم کافی 3 402/6 

 آمدوهای رفتبودن هزینهصرفهبهمقرون 4 022/6

 614/6 
بودن صرفهبهمقرون

 هاهزینه
 0 

 های پزشکیبودن هزینهرفهصبهمقرون 3 300/6

600/6 2 
ای های هزینهوجود تسهیال  اقامتی با طیف

 گوناگون

 ترقیمتشهری ارزانونق  درونوجود وسای  حم  1 620/6

 مورد اقداما  پزشکیتوضیح پزشک در 4 200/6

614/6  
رفتار پزشکان  طرز

 و کارکنان درمانی
2 

 وصی بیماراحترام به حریم خص 3 206/6

 برخورد پزشکطرز  2 683/6

 برخورد پرستارطرز  1 621/6

 دسترسی سریع و آسان به پروندة پزشکی بیمار 1 621/6

 برخورد حراستطرز  0 602/6

 

گردشگران پزشـکی و   دیدگاهمقایسة رتبة عوامل مؤثر در جوب گردشگر پزشکی شهر مشهد از . 3. 5

 کارشناسان

 دیلدگاه ب گردشلگر پزشلکی شلهر مشلهد از     ر در جلذ               ّ    بندی عوامل  مل     ( رتبه1ل )جدو

وجود تسلهیال  و تجهیلزا    »اساس، ایندهد. برنشان میو کارشناسان را  گردشگران پزشکی

ص و مهلار  پزشلکان و پرسلن             ّل   وجلود تخص    »از دیلدگاه گردشلگران و   ، «درمانی پیشلرفته 

. عنوان شلدند  ترین عام  در انتخاب مقصد پزشکین مهمعنوااز دیدگاه کارشناسان به، «درمانی

                           ِ      دگاه کارشناسلان، مقلدار علددی    بنلدی عوامل  طبلق دیل    در رتبه دلی  آنکهذکر است به به الزم

 کارکنلان طلرز رفتلار پزشلکان و    »و  «هلا هزینله  بلودن هصلرف بهمقرون»        ِدو عام      یت    ّاهم ضریب
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طلور  بله ایلن دو عامل     ،وجود نداشت ایبرتری ،بندینظر رتبه                    دقیقا  مساوی شد و از، «درمانی

 جایگاه ششم قرار گرفتند.  مشترک در 
 

گردشگران پزشکی و  دیدگاهب گردشگر پزشکی شهر مشهد از ر در جو                     ّمقایسة رتبة عوامل مؤث  ـ4جدول 

 کارشناسان 

 4231مثخذ: نگارندگان، 

 دیدگاهرتبه از 

 کارشناسان

 دیدگاهرتبه از 

 گردشگران پزشکی
 ملعوا

 وجود تسهیال  و تجهیزا  درمانی پیشرفته 4 3

 درمانی کارکنانص و مهار  پزشکان و    ّتخص  3 4

 باورها و عقاید مذهبی 2 1

 درمانی کارکنانرفتار پزشکان و  طرز 1 0

 عد مسافت  ب  0 2

 تسهیال  مسافرتی و گردشگری 0 0

 هاهزینه بودنهصرفبهمقرون 2 0

 هادهاگیری و پیشن. نتیجه6

 های گردشگری که سبب توسعةترین شاخهعنوان یکی از مهمامروزه گردشگری پزشکی به

ای یافتله  هیلت ویلژ                   ّ  مطرح گردیلده و اهم   ،شودتوسعه میحالهای درویژه در کشوراقتصادی به

گردشلگری پزشلکی    زمینلة یی درشهر مشهد نیز از پتانسی  بلاال  ،تبع آناست. کشور ایران و به

نتخلاب مقصلد   ر بر ا         ّعوام  م   ابتدا عوام  اصلی و سپس زیر ،ار است. در این پژوهشبرخورد

گردشگری پزشکی شناسایی شلدند. پلس از آن، عوامل  و زیرعوامل  از      پزشکی و نیز توسعة

فراینلد  ط روش                                         ّل ط آزمون فریدمن و از دیدگاه کارشناسان توس                            ّدیدگاه گردشگران پزشکی توس 

بندی شدند. نتلایج نشلان داد از دیلدگاه گردشلگران،     بندی و رتبهیتاولو ،مراتبیسلسلهتحلی  

 «درمانی کارکنانص و مهار  پزشکان و    ّتخص »، «وجود تسهیال  و تجهیزا  درمانی مناسب»

مقصلد  ل تا سوم گردشگران بلرای انتخلاب         ّهای او ترتیب اولویتبه« ورها و عقاید مذهبیبا»و 

 کارکنلان ص و مهلار  پزشلکان و      ّل تخص   »ابتدا  ،شناساننظر کارپزشکی بوده است. همچنین از

از  «عد مسافت  ب »و در ردة بعدی  «وجود تسهیال  و تجهیزا  درمانی مناسب» سپس، «درمانی

ایلن  ذکر دیگر قاب     ّمهم  شمار آمدند. نکتةکی بهدشگری پزشعوام  اصلی در انتخاب مقصد گر
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گردشگری پزشکی شلهر مشلهد از   توسعة  برر               ّبندی عوام  م   ی در اولویت  ّکل طوراست که به

مثلال دو   طلور فاو  چشمگیری وجلود نلدارد. بله   گردشگران پزشکی و کارشناسان، ت دیدگاه

وجلود تسلهیال  و تجهیلزا  درملانی     )ل هر دو گروه در انتخاب مقصلد پزشلکی            ّاولویت او 

دو گلروه   و نیز دو اولویت آخلر هلر  ( درمانی کارکنانص و مهار  پزشکان و      ّو تخص  مناسب

فقلط   هلم هسلتند و   هلا( ماننلد  هزینله  بودنهصرفبهمقرون)تسهیال  مسافرتی و گردشگری و 

ِ         هلا نیلز غیلر از زیرعوامل      ملورد زیرمعیلار  ترتیب آنها متفاو  اسلت. در  تسلهیال  و  »    ِ  بخلش                        

تسلهیال   »                                ها کامال  متفاو  هستند( و دو بخش ها در بین گروه)که اولویت «تجهیزا  درمانی

های دو گروه کمی با هلم  )که اولویت «هاهزینه بودنهصرفبهمقرون»و  «تی و گردشگریفرمسا

هللم  مشلابه    ا  تقریبل  ،هلا زیرعواملل  از دیلدگاه هلر دو گلروه    تفلاو  دارنلد( در ملابقی بخلش    

 سله ، «ص و مهار  پزشکان و کارکنان درمانی   ّتخص »که در بخش طوریبه ابندی شدنداولویت

هلای پزشلکی در زملان مناسلب و     ص و مهار  پزشلک، مراقبلت         ّها )تخص ل گروه         ّاولویت او 
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