
 

 

 پرسشنامه گردشگری سالمت

 

 پاسخگوی محترم هدف این پرسشنامه

 می باشد؛ "مشهد شهر در خارجی برگردشگران تکیه با سالمت گردشگری ارتقا بر موثر عوامل تبیین "

تا با استعانت از نظرات شما وضع موجود و مطلوب کالن شهر مشهد در زمینه ی گردشگری سالمت و پتانسیل های این  

شهر و جایگاه آن در سطح ملی و منطقه ای شناسایی شود، در این راستا از نظرات و پیشنهادات ارزشمند شما بهره گرفته 

 اط با سواالت زیر ارائه نمایید.خواهد شد. لذا خواهشمند است نظر خود را در ارتب

شنامه این در موجود سؤاالت از یک هر خواندن با لطفا  س سب پر سخ منا ساس بر را پا  انتخاب آن در مندرج های طیف ا

 ماند. خواهد محرمانه پرسشنامه اطالعات تمام که است به ذکر الزم. کنید

 
 

 مشخصات فردی
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 ..........مدت اقامت در مشهد به روز

 غیره   کالت شاندیز   طرقبه  نیشابورعالوه بر مشهد آیا از سایر شهرهای استان بازدید کرده اید: 



 

 

 ترکیبی از تمام موارد   ترکیبی از زیارت و درمان   تجارت   درمان  سیاحت   زیارت   هدف از سفر به مشهد:

 طول مدت اقامت در مشهد هزینه شما به تفکیک چه میزان بوده است؟در 

 حمل و نقل)بلیت و...(....................... -1

 هتل و اقامت............................... -2

 درمان و پزشکی........................... -3

 .....................کل هزینه -5سوغات.........................  -4

 

 مسائل و مشکالتی که در طول سفر با آن مواجه شده اید؟

شی  خرید  اقامت و هتل  ویزا  سبه  گران فرو ساکنان و مجاوران  مرغوبیت کاال   برخورد با ک غیره)  برخورد 

 لطفا اعالم کنید.......(

 خیلی زیاد   زیاد   متوسط   کم   کم خیلیآیا تمایل دارید مجدد به مشهد سفر کنید؟ 

 خیلی زیاد   زیاد   متوسط   کم   کم خیلیآیا تمایل دارید مشهد را به دیگران توصیه کنید؟ 

 مشهد سفر کردید کدام است؟ که در کنار درمان بهمهم ترین ویژگی و جاذبه 

ضا )ع(  سفر  وجود بارگاه حضرت ر امنیت مشهد  آرامش بخش مشهد شرایط  شرایط اقلیمی و طبیعی مشهد  ارزانی 

 

  



 

 

 ابعاد مدل پورتر

ند در  شرایط عامل بررسی وضعیت موجود چه میزان می توا تا  در صوووورت وجود 

 گسترش گردشگری سالمت تاثیرگذار باشد؟

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

.  دسترسی به پزشکان متخصص و فوق تخصص در 1

 مشهد

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

. کیفیت خدمات پزشکی بر اساس استانداردهای 2

 بین المللی در مراکز درمانی مشهد

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

استانداردهای .  کیفیت تجهیزات پزشکی بر اساس 3

 بین المللی در مشهد

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

شرایط آب و هوایی مشهد در فصول مختلف  . 4

 جهت جذب گردشگر

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

 و ها ملیت با سالمت خدمات انطباق . میزان 5

 مختلف در مشهد نژادهای

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

دسترسی به مترجمین آشنا به زبانهای خارجی در  6

 مراکز درمانی و بیمارستانهای مشهد

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم همسایگی  خراسان رضوی با کشورهای اسالمی . 7

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم وجود مکان های طبیعی جهت معالجه . 8

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

وجود پزشکان مشهور جهت درمان در مشهد و  . 9

 جذب گردشگران سالمت

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم بهای خدمات گردشگری سالمت در مشهد . 10

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

. میزان دسترسی به مراکز مالی و خودپرداز ها در 11

 مراکز بهداشتی و تفریحی

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

 . امکان مشاوره با پزشک و یا جراح از طریق وب12

به مراکز درمانی سایتهای متعلق  

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

امکان پیگیری های پس از درمان از طریق وب . 13

 سایتهای متعلق به مراکز درمانی

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم



 

 

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم امکان پرداخت با ارزهای رایج . 14

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

همکاری بین بخش ارزیابی عملکرد و  . وجود 15

 رسیدگی به شکایات

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بهای خدمات گردشگری سالمت، دسترسی به مترجمین، دسترسی به متخصصین پزشکی و درمانی و...( در کالن شهر : به طور کلی شرایط عامل) 1سوال 

 مشهد جهت جذب گردشگران خارجی را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه راهکارها و پیشنهاداتی جهت بهبود این امر پیشنهاد می کنید؟

 

 

  

ند در در صوووورت  شرایط تقاضا بررسی وضعیت موجود چه میزان می توا تا  موجود 

 گسترش گردشگری سالمت تاثیرگذار باشد؟

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم در سطح بین المللی . گسترش تقاضا1

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم تقاضا در سطح کشورهای منطقه . گسترش 2

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

پاسخگویی به تقاضای موجود در سطح  . پتانسیل 3

 منطقه ای

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

پاسخگویی به تقاضای موجود در سطح  . پتانسیل 4

 بین المللی

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

. وجود گزارش ها و اطالعات از روند درمان و 5

 روشهای موجود

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

. اطالع رسانی در سفارتخانه های کشورهای مختلف6  خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم 

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

میزان مشتریانی که همیشه به دنبال خدمات  .7

.رقابتی، جدید و با کیفیت هستند  

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

.میزان تنوع در خدمات بر پایه خواسته مشتریان .8  خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم 

 ابعاد مدل پورتر

 



 

 

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم . میزان بازاریابی مناسب در سطوح مختلف.9

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

.  شرکت در نمایشگاه های بین المللی و معرفی 10

 پتانسیلها

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

. میزان  معرفی میراث فرهنگی و تاریخی شهر 11

 مشهد

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

. وجود وب سایتها، بروشورها، و بازاریابی جهت 12

 جذب گردشگران سالمت در مشهد 

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

تبدیل شدن به قدرت : به طور کلی بازاریابی و اطالع رسانی، میزان تقاضا و توانایی پاسخگویی کالن شهر مشهد جهت جذب گردشگران سالمت و 2سوال 

 منطقه ای را چگونه ارزیابی می کنید و چه راهکارها و پیشنهاداتی دارید؟

 

 

  

 

ند در  رقابت پذیری بررسی وضعیت موجود چه میزان می توا تا  در صوووورت موجود 

 گسترش گردشگری سالمت تاثیرگذار باشد؟

 

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

.  میزان کاهش انحصارات در جهت تقویت رقابت و 1

 حمایت بخش خصوصی

 

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

.  میزان رقابت میان خدمات دهندگان سالمت در 2

 شهر مشهد

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

هزینه های رقابتی درمانی پزشکی و سالمت در  . 3

 مقایسه با کشورهای دیگر

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

رقابتی درمانی پزشکی و سالمت . کیفیت خدمات 4

 در مقایسه با کشورهای دیگر

 خیلی زیادزیادمتوسطکمکمخیلی 

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

. کیفیت تجهیزات رقابتی درمانی پزشکی و سالمت 5

 در مقایسه با کشورهای دیگر

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

 ابعاد مدل پورتر

 



 

 

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

دهندگان سالمت در . میزان رقابت میان خدمات 6

 شهر مشهد و در مقایسه با کشورهای رقیب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

میزان رقابت میان خدمات وابسته و پشتیبان . 7

سالمت در شهر مشهد و در مقایسه با کشورهای 

  رقیب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

:  به طور کلی کیفیت خدمات درمانی و پزشکی، خدمات پس از درمان و کیفیت خدمات اقامتی و جاذبه های گردشگری در مشهد را در مقایسه با 3سوال 

 سایر کشورهای رقیب در سطح منطقه و بین المللی چگونه ارزیابی می کنید و چه راهکارها و پیشنهادانی دارید؟

 

 

  

 

در صورت موجود تا چه میزان می تواند در  صنایع پشتیبان و وابسته بررسی وضعیت موجود

 گسترش گردشگری سالمت تاثیرگذار باشد؟

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم خدمات تفریحی برای بیماران و همراهان . میزان 1

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم مشارکت بین آژانس های خدماتی و مراکز درمانی . 2

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم خدمات بیمه سالمت به افراد خارجی . 3

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

همکاری بین شرکت های بیمه خارجی و داخلی و  . 4

 مراکز سالمت

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

همکاری بین بانک ها و مراکز خدمات پزشکی و  . 5

 سالمت

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوبسیارنامطلوب

 مطلوب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم . وجود روش های نقل و انتقال ارزی6

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوبسیارنامطلوب

 مطلوب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم . وجود کارت های اعتباری مورد استفاده7

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوبسیارنامطلوب

 مطلوب

. کیفیت هماهنگی جهت درمان)تنظیم زمان بری 8

 سفر، ارز، پرداخت اولیه و...(

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

 ابعاد مدل پورتر



 

 

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم گردشگری متناسب در مشهدی خدمات . ارائه9

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم . وجود جاذبه های گردشگری و تفریحی در مشهد10

درمانی در مشهد را چطور ارزیابی می  مراکز و خدماتی های آژانس بین مشارکت : به طور کلی خدمات گردشگری سالمت، خدمات بیمه ی سالمت و 4سوال 

 راهکارهایی برای بهبود و ارتقا وضع موجود پیشنهاد می کنید؟کنید و چه 

 

 ابعاد مدل پورتر

در صورت وجود تا چه میزان می تواند در  دولت بررسی وضعیت موجود

 گسترش گردشگری سالمت تاثیرگذار باشد؟

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم بین سفارتخانه ها و مراکز درمانی . میزان همکاری 1

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

. وضع تعرفه های متغیر در خصوص گردشگری 2

 سالمت و شفافیت در این خصوص

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم مقررات و تسهیالت ورود و خروج . 3

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

. خدمات ویزا4  خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم 

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

. مدت ویزا بر اساس شرایط درمان5  خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم 

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

. سیاست های مناسب وزارت بهداشت در جهت اطالع 6

 رسانی های مناسب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

. میزان امنیت برای گردشگران7  خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم 



 

 

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

. میزان کمک ها و مشوق های مالی دولت از جمله، 8

 مزایای مالیاتی به سرمایه گذاران

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

. تعریف انواع روشهای پرداخت برای گردشگران 9

 وتسهیل فرآیندها 

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

: به طر کلی تسهیالت و اقدامات دولت را در جهت گسترش گردشگری سالمت چگونه ارزیابی می کنید  و چه راهکارهایی برای بهبود و ارتقا 5سوال 

 وضع موجود پیشنهاد می کنید؟

 

 

 

  

 

ند در  فرهنگ بررسی وضعیت موجود چه میزان می توا تا  در صوووورت موجود 

 گسترش گردشگری سالمت تاثیرگذار باشد؟

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

کاهش تضاد فرهنگی)غربت و خارجی  .1

 بودن(

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

همبستگی اجتماعی فرهنگی)آداب و  .2

 رسوم، ارزش ها، سنت ها( 

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم تکریم ارباب رجوع گردشگران خارجی .3

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم فضای مساعد برای انجام فرایض دینی .4

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم گردشگری  حالل  -وجود امکانات تفریحی .5

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

امکان استفاده از فعالیت های فرهنگی و  .6

 جاذبه های گردشگری)سینما، تئاتر و...(

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

ارائه ی خوراکی های حالل در رستورانها و  .7

 هتل ها 

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

 ابعاد مدل پورتر

 

 ابعاد مدل پورتر
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بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

ارائه ی خدمات و تسهیالت اسالمی در  .8

 هتل ها)مانند استخر، سونا، جکوزی و...(

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم وجود هم زبانی در گفتارهای اجتماعی .9

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

مهمان نوازی و نحوه ی برخورد با  .10

 گردشگران

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

بسیار مطلوبمتوسطنامطلوببسیارنامطلوب

 مطلوب

احترام به زنان، سالمندان، معلوالن،  .11

 کودکان

 خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

 : به طور کلی  وضعیت فرهنگ مردمی و به خصوص فرهنگ اسالمی در مشهد را چگونه ارزیابی می کنید و  و چه راهکارهایی برای بهبود و ارتقا6سوال 

 وضع موجود پیشنهاد می کنید؟


