مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری
سال چهارم ،شمارهی ،15زمستان1931
صفحات 00-101

عوامل تعیینکنندهی گردشگری پزشکی؛ نمونه موردی ایران
محمدتقی معبودی
هادی حکیمی
تاریخ دریافت1931/01/11 :

1

2
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چکیده
گردشگری پزشکی مدرن ،محصول شهروندان کشورهای پیشرفته است .کسانیکه به دالیل مشخص از
جمله هزینهی باالی خدمات بهداشتی -درمانی ،طوالنیشدن فرآیند معالجات و  ...نمیتوانند از خدمات
پزشکی در کشور خودشان استفاده کنند؛ در نتیجه ،این موضوع منجر به افزایش تقاضا برای این نوع خدمات
در کشورهای در حال توسعه میشود .از این رو ،برای انتخاب یک کشور به عنوان مقصد گردشگری پزشکی از
سوی بیماران ،عوامل مختلف داخلی و خارجی نقش دارند با مطالعه تجربیات جهانی مشخص گردید که در
بدو امر ،هزینهی خدمات پزشکی در تعیین مقاصد گردشگری پزشکی عامل تعیینکننده بود .ولی با فراگیر
شدن و رقابت فشرده بین کشورهای مقصد گردشگری پزشکی ،عامل کیفیت به عنوان عامل تعیینکننده،
جانشین هزینهی  dخدمات پزشکی شده است .این تحقیق با هدف ارزیابی و اولویتبندی عوامل داخلی موثر
بر جذب گردشگران پزشکی در ایران انجام یافته است .برای رسیدن به این هدف ،ابتدا عوامل موثر داخلی ،بر
جذب گردشگران پزشکی با استفاده از مطالعات اسنادی ،انتخاب گردید؛ که شامل چهار معیار اصلی و 51
زیرمعیار بودند .سپس برای ارزیابی و اولویتبندی معیارها و زیرمعیارها ،روش تحلیل سلسله مراتبی
) (A.H.Pبه عنوان روش ارزیابی انتخاب گردید .معی ارها و زیرمعیارهای مورد بررسی در قالب پرسشنامه
خبرگان طراحی و به  03نفر از متخصصین دانشگاهی در حوزه گردشگری و گردشگری پزشکی ،پزشکان و
مدیران بیمارستانی و خدمات مرتبط با گردشگری پزشکی برای اعالم نظر کارشناسی ،ارائه گردید و در نهایت
پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار  Expert Choiceمورد تحلیل قرار گرفت .براساس نتایج تحقیق ،از بین
چهار معیار اصلی ،معیار منابع پزشکی با وزن  3/936و از بین  51زیر معیار مورد بررسی ،زیرمعیار تجهیزات
پزشکی با وزن  3/043بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادند.
کلمات کلیدی :عوامل تعیینکننده ،گردشگری پزشکی ،سالمت ،ایران.
 5نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز ()mohammad.maboodi@gmail.com
 2استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز
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مقدمه
جهانیشدن برای اقتصاد بینالمللی ،یک تغییر عمده است (یانگ شنگ .)512 :2350 ،5تغییر
در تولید و مدیریت اقتصادی ،همچنین آزادسازی پتانسیلهای سرمایهگذاری ،منجر به تشدید
یکپارچهسازی اقتصاد جهانی شده و شهرها هم زمان از مراکز تولید صنعتی به مراکزی برای ارائه
خدماتی از قبیل خدمات بانکی و مالی ،مراقبتهای بهداشتی ،آموزش ،رسانه و گردشگری تغییر
ماهیت دادهاند (آسپروگراکاس .)5 :2333 ،2در این زمینه ،گردشگری یکی از مهمترین پدیدههایی
است که در این تغییر ماهیت ،مورد توجه قرار گرفته است .امروزه گردشگری از معدود بخشهای
خدماتی است که فرصت های مناسبی را برای تجارت تمامی ملل جهان ،فارغ از میزان توسعهیافتگی
آنها فراهم آورده است .این نکته ظریف عامل رشد این مقوله خدماتی بوده است .به گونهای که از
گردشگری به صنعت تعبیر شده و بعد از صنعت نفت و خودرو ،به عنوان سومین صنعت درآمدساز
جهان شناخته میشود (حقیقیکفاش .)24 :5036 ،در واقع ،این صنعت به عنوان فعالیتی که در
عصر جدید ،توان اثرگذاری بر فرآیند توسعه متوازن و خردورزانه را در همه دنیا داشته و مورد توجه
طیف وسیعی از سیاستگذاران و برنامهریزان نظامهای سیاسی و مدیران اجرایی در کشورهای
مختلف قرار گرفته است (ابراهیمزاده و همکاران .)533 :5033،گردشگری پزشکی به مثابه شکل
جدیدی از بازار در صنعت گردشگری است که در سالهای اخیر به طور فزآیندهای رشد پیدا کرده
است (جاتاماس 0و همکاران .)61 :2355 ،اگرچه جهانیشدن مراقبتهای بهداشتی یا گردشگری
پزشکی ،موضوع جدیدی نیست و مردم از هزاران سال پیش برای درمان بیماری به سرزمینهای
خارجی مسافرت میکردند؛ ولی درحالحاضر این مسافرت یک الگوی متفاوتی را نسبت به قرن
گذشته در پیش گرفته است؛ به طوری که درحالحاضر بیماران از کشورهای پیشرفته به
کشورهایکمتر توسعه برای استفاده از مزیتهایی همچون هزینههای پایینتر و کیفیت نسبتا باالی
مراقبتهای بهداشتی ،مسافرت میکنند .در قرن گذشته کشورهای پیشرفته جهان ،از قبیل آمریکا و
اتحادیه اروپا ،به دلیل این که زیرساختهای فیزیکی ،تسهیالتی و تکنولوژیکی برای ارائه خدمات
بهداشتی با کیفیت باال را در اختیار داشتند – در حالیکه این تسهیالت در بسیاری از کشورهای در
حال توسعه در دسترس نبودند -مقاصد محبوب برای مراقبتهای بهداشتی محسوب میشدند؛ اما
باید خاطر نشان کرد که امروزه این روند معکوس شده است (لی.)25 :2352 ،4
بهبود استانداردهای پزشکی در کشورهای در حال توسعه ،جهانیشدن و تجارت آزاد در زمینهی
خدمات مراقبتهای بهداشتی (اسمیت .)2053 :2334 ،1توسعه اینترنت و ظهور شرکتهای
ارتباطی که به عنوان واسط بین بیماران بینالمللی و شبکههای بیمارستانی و عامل دسترسی آسان
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بیماران به اطالعات و قیمتها به همراه فنآوریهای پیشرفته که با خدمات مراقبتهای جدید ایجاد
شده( ،فردوسی و همکاران ،)5596:5063،زمینه را برای رشد سریع گردشگری پزشکی ،فرآهم
آوردهاند (اسمیت 5و همکاران .)21 :2333 ،درکنار موارد مذکور ،مسائلی همچون ،تغییرات
جمعیتی کشورهای پیشرفته درکنار افزایش مشکالت سیستم مراقبتهای بهداشتی آنها -از
قبیل صف طوالنی انتظار بیماران ،هزینهی باالی خدمات بهداشتی و نرخ باالی عدم پوشش
بیمهای  -باعث مسافرت بیماران از این کشورها به بیرون از مرزهای ملی ،برای دریافت خدمات
بهداشتی با کیفیت باال و هزینهی پایین شده است (بس.)043 :2353 ،2
همان طور که اشاره شد یکی از دالیل اصلی مسافرت به خارج از کشور جهت دریافت خدمات
پزشکی زمان طوالنی انتظار بیماران برای دریافت معالجات پزشکیاست .این موضوع بهویژه در
کشورهای غربی مشهود بوده به طوری که براساس بررسیهای صورت گرفته ،کمترین زمان انتظار
مربوط به کشورهای اروپایی هلند ،دانمارک و سوئد و بیشترین زمان انتظار مربوط به کشورهای
کانادا و آمریکا است (نمودار.)5

نمودار( :)1زمان انتظار برای معالجات پزشکی در برخی از کشورهای جهان.
منبع( :چیکاک 0و همکاران.)2353 ،

با عنایت به شکل شماره  5مشخص میشود که مهمترین دلیل گردشگری پزشکی ،وجود
فنآوریهای پیشرفتهتر در کشور مقصد است .دلیل دوم؛ کیفیت بهتر اعمال جراحیاست که
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 02درصد را به خود اختصاص داده و در نهایت ،دسترسی سریع به معالجات پزشکی ،عامل بعدی
است که  51درصد از مردم به این علت کشور خارجی را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب
میکنند .هم چنین الزم به ذکر است که کماهمیتترین علت در این زمینه هزینههای پایینتر
معالجات پزشکی در کشور مقصد است.

شکل( :)1عوامل محرک گردشگری پزشکی
منبع( :کللی.)9 :2350 ،5

برآورد حجم مالی این صنعت در سراسر جهان براساس منابع متعدد ،متغیر است .ولی همه آنها
یک داستان را میگویند و آن رشد سریع بازار این صنعت است (مجمع تشخیص مصلحت نظام،
 .)52 :5036برآوردها نشان میدهد که هر گردشگر سالمت ،سه برابر یک توریست عادی ارزآوری
دارد (حقیقی کفاش .)23 :5036 ،مکینزی حجم مالی این صنعت را  43میلیارد دالر در سال 2334
برآورد کرده و براساس مطالعه دادلی 2که در سال  2333منتشر شد؛ درآمد تقریبی دنیا از
گردشگری پزشکی ،در سال  533 ،2339میلیارد دالر بوده است (مجمع تشخیص مصلح نظام،
 .) 52:5036با توجه به حجم مالی وسیعی که در این صنعت وجود دارد امروزه بسیاری از کشورهای
در حال توسعه در آسیا ،آمریکای جنوبی و آفریقا در رقابت برای جذب گردشگران پزشکی هستند.
البته تعیین مقاصد محبوب گردشگری پزشکی به دلیل این که هرکدام از کشورها در یک زمینهی
خاصی نسبت به سایر کشورها برتری دارند ،سخت است .ولی در مجموع مقصدهای بزرگ
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گردشگری پزشکی جهان شامل کشورهای کاستاریکا ،مکزیک ،آمریکا ،سنگاپور ،تایلند ،مالزی ،هند،
فیلیپین ،تایوان ،کره جنوبی و ترکیه هستند.
جدول( )1بهترین مقاصد گردشگری پزشکی براساس تعداد گردشگر وارد شده در هر سال.
کشور

گردشگر پزشکی(نفر)

کشور

گردشگر پزشکی(نفر)

تایلند

5233333

مالزی

213333

مکزیک

بیش از 5333333

برزیل

533333

آمریکا

333333

ترکیه

553333

سنگاپور

953333

تایوان

63333

433333

کاستاریکا

13333

هند
5

منبع ( :روالندی .)2354 ،

گردشگری پزشکی در ایران نیز از سالها پیش توسط بیماران مختلفی از کشورهای همسایه ،به
ویژه از کشورهای حاشیه خلیجفارس مورد توجه واقع شد که به دلیل نزدیکی فرهنگی و قومی ،برای
درمان به استان فارس و شهر شیراز مراجعه میکردند (مجمع تشخیص مصلح نظام .)3 :5036،در
سالهای اخیر هم شاهد حضور بیمارانی از کشورهای آذربایجان و عراق برای استفاده از خدمات
پزشکی در شمالغربی کشور ،بهویژه کالنشهر تبریز هستیم .در مجموع بیشترین گردشگران
پزشکی ایران از کشورهای حوزه خلیجفارس و آسیای میانه هستند که از جمله دالیل حضور آنها در
ایران ،میت وان به کیفیت باالی درمان در ایران نسبت به کشورهای منطقه ،تعرفههای مناسب
خدمات پزشکی و ارائه خدمات درمانی پیشرفته نظیر درمانهای پیشرفته قلب و عروق ،پیوند اعضاء
بهویژه پیوند کلیه ،حلزون گوش ،قرنیه و کبد ،درمان بیماریهای چشم ،درمانهای نازایی و
جراحیهای زیبایی به رینوپالستی اشاره کرد.
مطالعات حاکی از آن است که آمار سیستماتیک و منظم از تعداد گردشگران پزشکی وارد شده
به ایران در دسترس نیست و فقط آمار مقطعی مربوط به سالهای  5030و  5034در دسترس
است؛ که نشان میدهد در این سالها به ترتیب  52هزار و  53هزار و  133نفر تحت درمان قرار
گرفتهاند (منظم.)24 :5033،
براساس آمار جهانی ،گردشگری سالمت در سال  533 ،2352میلیارد دالر درآمدزایی داشته
است .درحالی که این عدد در سال  2353تنها  43میلیارد دالر بوده است .که این نشان از رشد
 93میلیارد دالری در عرض  2سال است .البت ه در این بین سهم کشورهای اسالمی از درآمدهای
جهانی گردشگری سالمت تنها  0میلیارد دالر در سال  2352بوده و سهم ایران هم از راه جذب این
نوع گردشگر در سال  2352تنها  013میلیون دالر بوده است؛ یعنی در سال  2352تنها
Rollandi
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 3/01درصد از درآمد جهانی گردشگری سالمت سهم ایران بوده و با این میزان درآمد ،ایران از نظر
جذب گردشگر سالمت در رتبه  10جهان قرار گرفته است (خبرگزاری پایشپرس.)5
این تحقیق با رویکرد کارشناسی به بررسی عوامل داخلی تاثیرگذار در جذب گردشگران پزشکی
به ایران میپردازد .ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه ،مزیت نسبی فراوانی در زمینهی
پزشکی در ابعاد زیرساختی ،تکنولوژیکی ،منابع انسانی و هم چنین هزینههای پزشکی دارد .ولی به
نظر میرسد با توجه به پتانسیلهای موجود هنوز نتوانسته است به جایگاه واقعی خود در جذب
گردشگران پزشکی دست یابد .بنابراین مقالهی حاضر ،با هدف ارزیابی و الویتبندی عوامل داخلی
موثر بر جذب گردشگران پزشکی در ایران ،انجام یافته است.
پیشینهی تحقیق
در خصوص پیشینهی گردشگری پزشکی تحقیقات متعددی در جهان و معدودی در ایران انجاام
یافته که اهم آنها به قرار زیراست.
حقیقیکفاش و همکاران ( )5036در مطالعهای با عنوان الویتبندی عوامال مرباوط باه توساعه
گردشگری درمانی ایران  ،براساس  21عامل تاثیرگذار در این حوزه و با استفاده از آزمون فریدمن به
اولویتبندی عوامل فوق پرداخته که نتیجه تحقیق نشان میدهد؛ سه عامل؛ برندساازی بارای ایاران
در حوزه درمان ،هماهنگی کامل نهادهای مرتبط با گردشاگری درماانی و وجاود نهااد باین بخشای
متولی و سیاست گذار به ترتیب حایز اولویت اول تا سوم در توسعه گردشگری درمانی کشور شدهاند.
پورخاقان و همکاران ( )2350در مقالهای با عنوان تعامل شاخصهای اقتصادی و صنعت گردشگری
پزشکی در ایران با استفاده از روش توصیفی و کیفی به بررسی ارتباط متقابل شاخصهای اقتصاادی
و گردشگری پزشکی پرداخته اند .نتیجه تحقیق نشانگر آن اسات کاه گردشاگری پزشاکی از طریاق
ارزآوری و اشتغالزایی به توسعه پایدار و پویایی اقتصادی جامعه کمک میکناد .ریکاافورت)2355(2
در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی عوامل تاثیرگذار در انتخاب بیمارستانهای تایلند
به عنوان مقاصد گردشگری پزشکی توسط گردشگران پزشکی؛ باا انتخااب  23عامال تاثیرگاذار باه
بررسی موضوع از دیدگاه گردشگران پرداخته و در نهایت عوامل تاثیرگذار را اولویتبندی کرده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین عوامل ،عامل پزشکان متخصص و معتبر بیشترین امتیاز را باه
خود اختصاص داده است .قوجیناقا 0و همکاران ( )2350در مقالهای با عناوان گردشاگری پزشاکی:
بازار گردشگری جدید محبوب ،به بررسی گردشگری پزشکی در کشور چاین باا اساتفاده از تکنیاک
 SWOTپرداختند .در پایان این مقالهی یک مدل تحلیلی حاصل از نقاط قوت ،ضاعف ،فرصاتهاا و
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تهدیدات برای توسعه گردشگری پزشکی در چین ارائه کرده است .انصااری 5و همکااران ( )2354در
مقالهای با عنوان تاثیر جهانیشدن بر روی گردشاگری پزشاکی در کشاورهای در حاال توساعه ،باه
بررسی موضوع در سه کشور هند ،تایلند و سنگاپور پرداخته است .این مقاله ابتدا به تبیین ساه بعاد
اصلی جهانی شدن یعنی؛ بین المللی شدن تولید همراه با تغییر در ساختار تولیاد ،گساترش تجاارت
بینالمللی و گسترش و تعمیق جریان بینالمللی سرمایه پرداختاه و ساپس تااثیر جهاانیشادن بار
گردشگری پزشکی د ر کشورهای هند ،تایلند و سنگاپور را بررسای کارده اسات .در پایاان ،آینادهی
گردشگری پزشکی در کشورهای مذکور را بسایار درخشاان پایشبینای کارده و اشااره داشاته کاه
کشورهایی نظیر هند ،تایلند و سنگاپور جزء کشورهای اول در گردشاگری پزشاکی هساتند و دلیال
اصلی آنرا هزینههای پایین درمان در این کشورها ذکر میکند.
در تحقیق حاضر سعی شده که با استفاده از تکنیک  - AHPکه یاک روش مرساوم و معتبار در
تصمیمگیریهای چندمعیاره است  -و همچنین بهرهگیری از شاخصهای ملموس و عینیتار کاه از
دیدگاه گردشگر پزشکی خارجی میتواند در انتخاب مقصد گردشگری پزشکی ،مهم باشد؛ به موضوع
پرداخته شود.
تجربیات جهانی در زمینهی گردشگری پزشکی
جزییات برخی از تجربیات جهانی در زمینهی گردشگری پزشکی ،باه صاورت مبساوط در ذیال
آورده شده است.
فیلیپین :فیلیپین به عنوان مرکز گردشگری پزشکی و همچنین یک سرزمین جذاب برای
تعطیالت شناخته می شود .گردشگری پزشکی دراین کشور از استاندارد باالیی برخوردار است و
فیلیپینیها میتوانند در تمام زمینههای پزشکی ،با بهرهگیری از کادر پزشکی مجرب ،تکنولوژی
مدرن ،سطح مراقبت و درمان ممتاز در جهان ،با هزینهای بسیار ارزان بویژه در شهر مانیل پایتخت
فیلیپین ،خدمات درمانی درخشانی را ارائه کنند.
هندوستان :هندوستان یکی از پرطرفدارترین مقاصد خصوصا در زمینهی جراحی قلب و پیوند
استخوان ران ،برای گردشگران پزشکی جهان است .همچنین در دیگر زمینههای پزشکی هندوستان
به عنوان یک رهبر جهانی در عرصه خدمات جهانی شناخته شده است .براساس مطالعهای که
صورت گرفته ،پیش بینی شده است که ارزش صادرات خدمات ناشی از توریسم درمانی هندوستان تا
سال  2352به  2میلیارد دالر برسد .براساس آمارها ،تعداد ورودی گردشگران پزشکی به هند در
سال  53/2 ،2354درصد رشد داشته و پیشبینی شده در پایان  ،2351این کشور نرخ رشد
 03درصدی را تجربه کند .بیشترین گردشگر پزشکی وارده به هند در سال  2350مربوط به آمریکا
با  5331036نفر ( 51درصد) است .عمدهترین دالیل موفقیت کشور هندوستان در جذب
Ansari
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گردشگران پزشکی عبارتند از :کارکنان متخصص بیمارستانی ،فنآوریهای جدید ،کیفیت
مراقبتهای بهداشتی ،بستههای پزشکی (معالجات) ارائه شده ،نبود زمان انتظار ،زبان (بخش عمده
کارکنان بیمارستانی در هند به زبان انگلیسی تسلط دارند) ،دسترسی به اطالعات از طریق اینترنت.
دولت نقش خود را از طریق وزارت بهداشت و رفاه خانواده و وزارت گردشگری به صورت مشترک
انجام میدهند .و نیز ،نقش ستادی و راهبردی در زمینهی آمادهکردن زیرساختها و همچنین
پرورش نیروی انسانی را به عهده دارند ( ساراوانا 5و همکاران.)239 – 233 :2351 ،
مالزی :کشور مالزی یکی دیگر از کشورهای موفق در جذب گردشگران پزشکی محسوب
میشود .ب ا توجه به آمار موجود ،تعداد گردشگران پزشکی وارد شده به این کشور در سال ،2335
 31253نفر با نرخ رشد  00/66درصد بود که این رقم در سال  2355به  130269نفر با نرخ رشد
 43/44درصد رسیده است .از جمله دالیل موفقیت مالزی در جذب گردشگران پزشکی میتوان به
دستمزد پایین نیروی کار ،مهارت نیروی کار ،ایجاد ارتباط با زبان انگلیسی ،دسترسی به معالجات
جایگزین ،محیط طبیعی جذاب ،تسهیالت بهداشت و فنآوری اشاره کرد ( سری 2و همکاران،
.)53 :2355
سنگاپور :کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی سنگاپور در سطح عالی ارزیابی میشود .ایمنی،
مورد اعتماد بودن ،همراه با تحقیقات پیشرفته و اعتبار بینالمللی این کشور در زمینهی پزشکی ،آن
را به یک مرکز رهبری در آسیا بدل کرده است .براساس آمارها ،در سال  ،2331تعداد  034هزار
مسافر با هدف دریافت خدمات درمانی و معالجه به سنگاپور ،سفر کردهاند که این آمار در سال
 2354به  953333نفر افزایش پیدا کرده است.
تایلند :گردشگری پزشکی یک بخش در حال رشد از این صنعت تایلند است .هزینهی درمان
در بیمارستانهای تایلند در مقایسه با آمریکا بسیار پایین بوده ،ضمن اینکه مراقبتها و پرستاری در
سطح باالیی ارائه میشود .در سال  ،2331فقط در یک بیمارستان شهر بانکوک  513هزار بیمار
پذیرفته شدهاند و در سال  2339نیز توریسم درمانی حدود  5/32میلیارد دالر برای این کشور
عایدی داشته است.
مکزیک :در سالهای اخیر مکزیک جزء محبوبترین مقاصد گردشگران پزشکی آمریکائیان به
شمار میرود .این کشور به دلیل نزدیکی و هزینههای نسبتاً پایین پزشکی ،نسبت به آمریکا مورد
توجه آمریکائیها و کانادائیها قرار گرفته است .جراحی معده ،معاینهی چشم و چکاب خدمات اصلی
پزشکی هستند که گردشگران از آن استفاده میکنند .براساس مطالعات انجام شده ،هزینههای
پزشکی در مکزیک بین  13تا  31درصد ارزانتر از آمریکاست (ریکافورت.)59 :2355 ،
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در یک جمعبندی از تجربیات کشورهای مذکور میتوان به این نتیجه رسید که در بدو امر،
هزینهی خدمات پزشکی در تعیین مقاصد گردشگری پزشکی عامل تعیینکنندهاست .ولی با فراگیر
شدن و رقابت فشرده بین کشورهای مقصد گردشگری پزشکی ،عامل کیفیت به عنوان عامل
تعیینکننده ،جانشین هزینهی خدمات پزشکی شده است.
مبانی نظری تحقیق
تاریخچه گردشگری سالمت  /گردشگری پزشکی :گردشگری سالمت پدیده جدیدی
نیست و از دیرباز وجود داشته است .برخی عقیده دارند که این پدیده از زمان یونان باستان و رم
باستان در اروپا وجود داشته و بعد به نقاط دیگر دنیا تسری پیدا کرده است .در دوران باستان افرادی
که دچار بیماریهای تنفسی یا رماتیسمی بودند؛ متوجه شدهاند که برخی مناطق هوایی خاص در
بهبودشان تاثیرگذار است و به همین علت به آن نقاط مسافرت میکردند .برخی دیگر آغاز آن را به
دوران نوسنگی و عصر برنز نسبت میدهند .در قرن  59پونس دی لئون هنگامی که در جستجوی
چشمه جوانی به ایالت فلوریدا سفر کرد؛ مفهوم جدیدی را برای دنیا به ارمغان آورد (مجمع
تشخیص مصلحت نظام .)3 :5036،با توجه به مطالعات انجام یافته ،گردشگری پزشکی به عنوان
شکل جدیدی از صنعت گردشگری ،در سال  5633از اروپا سرچشمه گرفت (گوجینگا 5و همکاران،
.)93 :2350
آزادسازی اقتصادی و گردشگری پزشکی
موضوع تامین سالمت و خدمات بهداشتی همواره یکی از وظایف اصلی دولتها بوده و توزیع این
خدمات و نحوه دسترسی شهروندان به آنها چالش نظامهای سیاسی در چهارچوب دستیابی به
عدالت اجتماعی است  .از این رو تا قبل از آزادسازی اقتصادی حفظ سالمت و تامین خدمات
بهداشتی به عنوان یک کاالی اجتماعی از ویژگیهای دولت رفاه بوده است .با گسترش سرمایهداری
و آزادسازی اقتصادی ،نقش بخش خصوصی در بخش سالمت پررنگ شده و این خدمات از یک
کاالی اجتماعی به کاالی قابل معامله تغییر ماهیت داد که در نتیجه قابل تجارت شدن این خدمات،
زمینههای گردشگری پزشکی و سالمت مهیا گردید ( کالی 2و همکاران .)32 :2333 ،تجارت با توجه
به اشکال سیاسی ،اجتماعی و جهانی آن ،ابزاری برای توسعه است .مدلهای سنتی اقتصاد سیاسی
چگونگی ایجاد ثروت بین ملت -دولتها را از طریق به حداکثر رساندن مزیت رقابتی ،تعریف
میکند .این چهارچوب نظری بیان میکند که نظریه مزیت رقابتی ریکاردو برای کاالها ،میتواند
به همان اندازه برای بخش تجارت خدمات نیز اعمال شود .بر این اساس ،آزادسازی تجارت و
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سرمایهگذاری در خدمات درمانی -بهداشتی میتواند به تداوم رشد ،افزایش درآمد و اشتغال در
صنایع مرتبط منتهی شده و در نتیجه تقویت بخش سالمت را به دنبال داشته باشد (گوال:2351 ،5
.)6
رشد گردشگری پزشکی را به عنوان یک مدل کسب و کار جدید ،نمیتوان بدون توجه به
تعامالت آن با نیروهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،تفسیر کرد .پژوهشها عوامل موثر بر توسعه
آن را به عرضه و تقاضای خدمات بهداشتی در زمینهی تغییر قیمتهای جهانی پیوند میدهند.
جهانی شدن با بازسازی اقتصادی ،فضایی را برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در برنامههای
سالمت بسیاری ازکشورهای در حال توسعه ایجاد کرد به طوری که این کشورها خدمات سالمت
خود را در راستای ارائه به بیماران خارج از کشور و رقابت برای بازاریابی ،توسعه دادند .به علت
هزینهی مراقبتهای بهداشتی بسیار سنگین و صف انتظار طوالنی برای بیماران در کشورهای توسعه
یافته ،این بازار در حال ظهور ،انتخابهای گستردهای را برای خرید خدمات پزشکی با قیمتهای
متفاوت در بسیاری از کشورها فراهم کرد .این زمینه تغیریافته ،محیط توانمندی را برای ظهور
گردشگری پزشکی به عنوان یک فرصت کسب و کار بین المللی در بسیاری از کشورهای در حال
توسعه فراهم آورد (هاروویتز .)23 :2333 ،2براساس بررسیهای صورت گرفته در زمینهی تجارت
خدمات پزشکی ،چهار شیوه کلی وجود دارد که در این بخش به آنها اشاره میشود (کالی و
همکاران.)32 :2333 ،
0
 )5تجارت برون مرزی  :اولین شیوه تجارت در این بخش عرضه الکترونیکی خدمات سالمت است؛
از قبیل تشخیص ،مشاوره و نظرات دوم (پزشکی از راه دور) ،حمل و نقل برون مرزی نمونههای
آزمایشگاهی و مشاورههای بالینی از طریق کانالها ی سنتی .به عنوان مثال ،بیمارستانهای واقع در
استانهای ساحلی کشور چین به بیماران کشورهای ماکائو ،تایوان و برخی کشورهای جنوب شرق
آسیا خدمات تشخیصی عرضه میکنند .شرکت هندی ویپرو 4خدمات سی تی اسکن را برای
بیمارستان عمومی ماساچوست در ایاالت متحده ،تامین میکند و یا نمونههای پزشکی که برای
تشخیص از آمریکای مرکزی به مکزیک ارسال میشوند.
 )2مصرف برون مرزی :1این شیوه شامل حرکت بیماران به کشور تامینکنندهی خدمات درمانی
است .آن در نهایت به گردشگری پزشکی و سالمت اشاره داشته و در واقع موضوع صادرات خدمات
پزشکی را شامل می شود .تعدادی از کشورهای در حال توسعه در تالشی آگاهانه برای ترویج این نوع
صادرات هستند؛ کش ورهایی مانند کوبا ،هند ،آفریقای جنوبی ،مالزی ،تایلند و  ....؛ به عنوان مثال
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کشور کوبا یک شرکت تجاری(سرویمید )5ایجاد کرده که بستههای گردشگری سالمت را عرضه
میکند.
2
 )0تجارت از طریق حضور تجاری  :این شیوه به ایجاد یک سرمایهگذاری تجاری در یک کشور
خارجی به منظور ارائه خدمات پزشکی/سالمت به شهروندان آن کشور اشاره میکند .با توجه به
سرمایهگذاری نسبتاً زیاد در این شیوه ،کشورهای با درآمد باال (آلمان ،آمریکا و )..عمدتاً صادر
کنندهی اصلی هستند .اکثریت کشورهای در حال توسعه در این شیوه عمدتاً وارد کننده هستند؛
فضای کشو رهایی مانند هند ،اندونزی ،نپال و سریالنکا به طور چشمگیری به روی سرمایهگذاری
خارجی باز هستند .کشورهای کم درآمد صادرکننده به این شیوه؛ هند و چین هستند (به ویژه برای
آسیا).
0
 )4تحرک موقتی افراد  :این یک شیوه مهم برای عرضه تجاری خدمات سالمت برای کشورهای در
حال توسعه محسوب میشود .همزمان ،روش کارآمدی برای این کشورها در جهت پر کردن شکافها
در برخی مهارتهای خاص از طریق وارد کردن موقتی عرضهکنندگان خدمات است.
تعاریف گردشگری پزشکی
تا به امروز گردشگری پزشکی به طور کامل تبیین نشده و تعاریف متعددی برای آن ارائه شده
است .سازمان جهانی گردشگری ،گردشگری سالمت چنین تعریف میکند :استفاده از خدماتی که به
بهبود یا افزایش سالمتی و روحیه فرد (با استفاده از آبهای معدنی ،آب و هوا و یا مداخالت
پزشکی) منجر می شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد بوده و بیش از  24ساعت به طول
میانجامد .توریسم سالمت شامل افراد و گروههایی است که برای استفاده از تغییر آب و هوا
(با هدف پزشکی و درمانی) یا استفاده از آبهای معدنی ،گذران دوران نقاهت ،معالجه و نظایر آن
اقدام به مسافرت میکنند (مروتی شریفآبادی .)34 :5062،گردشگری پزشکی شاخهای از
گ ردشگری سالمت است که عموما به عنوان مسافرت پزشکی ،گردشگری سالمت یا مراقبتهای
بهداشتی جهانی شناخته میشود؛ که ابتدا به وسیلهی آژانسهای مسافرتی و رسانههای جمعی برای
توصیف یک پدیده به سرعت در حال رشد؛ یعنی مسافرت به آن سوی مرزها به منظور دستیابی به
مراقبتهای درمانی -بهداشتی ،ارائه گردید (شایویتز.)011 :2332 ،4
از دیدگاه مقاصد گردشگری ،گردشگری پزشکی میتواند به عنوان عرضه خدمات پزشکی
فرامرزی ،در ترکیب با سایر محصوالت گردشگری با اتکاء به اهرم مزیت رقابتی ،تعریف گردد
(آودزی .)33 :2331 ،1از منظر مسافران ،هدف از گردشگری پزشکی به دست آوردن درمان پزشکی
1
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اجباری یا انتخابی در یک مقصد خارجی است .اصطالح «درمان اجباری »5به درمان فوری و بدون
برنامهریزی شده بیماریهای خطرناک ،در حالیکه «درمان انتخابی » 2به برنامهریزی برای درمانهای
های غیرضروری اشاره میکند (کونل.)5361 :2339 ،0
در مفهومی دیگر گردشگری پزشکی فرآیند « ترک خانه » برای انجام درمان و مراقبت درمانی
در خارج از کشور است (دلویته .)23 :2333 ،4به نظر میرسد بوکمن مناسبترین تعریف را از
گردشگری پزشکی ارائه کرده است بهطوری که از دیدگاه او ،گردشگری پزشکی یک فعالیت
اقتصادی مبتنی بر تجارت خدمات است که حداقل پیوند بین دو بخش پزشکی و گردشگری را
تبیین میکند (بوکمنز 1و بوکمنز .)5 :2333 ،با عنایت به تعاریف فوق ،میتوان گردشگری پزشکی
را به عنوان یک مسافرت سازمان یافته به بیرون از مرزها برای دریافت معالجات پزشکی با مداخالت
بالینی ،توصیف نمود .اما نباید فراموش کرد که استفاده از واژه «مداخالت بالینی» در تعریف
گردشگری پزشکی در مقابل گردشگری سالمت و گردشگری درمانی تمایز ایجاد میکند .گردشگری
درمانی 9در حالتی مشمول حوزه گردشگری قرار میگیرد که هدف اصلی آن توانبخشی از طریق
تفریحات و سرگرمی باشد .گردشگری سالمتی 3به مفهوم مسافرت به منظور ارتقاء سالمت و رفاه
بیماران از طریق فعالیتهای جسمانی ،روانی و یا معنوی است(اوالنوا.)4 :2351 ،3
عوامل موثر در انتخاب مقاصد گردشگری پزشکی عوامل متعددی در انتخاب مقاصد
گردشگری پزشکی تاثیر میگذارند .در مطالعهای که توسط پالویا 6در سال  2333انجام گرفته این
عوامل در دو مرحله صورتبندی شدهاند  )5انتخاب یک کشور خارجی برای گردشگری پزشکی؛
 )2انتخاب تسهیالت پزشکی بینالمللی؛ که اولین مرحله شامل فاکتورهای خارجی (شکل  )0از
جمله شرایط اقتصادی ،وضعیت سیاسی ،رفتار اجتماعی و استانداردهای نظارتی است.
در زمینهی فرهنگ سیاسی ،بیشتر بیماران فقط به مناطقی جذب میشوند که کشور میزبان از
امنیت باالیی برخوردار بوده یعنی جایی که سیستم سیاسی آن در زمینهی فساد و خشونت حفاظت
شده باشد .در بعد رفتار اجتماعی ،احساسات و رفتار ساکنین محلی درباره گردشگردان به طور عام و
گردشگری پزشکی به طور خاص نقش ویژهای در جذب بیماران خارجی دارد .براساس مطالعهی
اسمیت و همکاران( )23 :2333بیماران خارجی متمایل به مقاصد مسافرتی هستند که با ساکنین
جوامع محلی احساس راحتی داشته باشند و محدودیتهایی برای آنها ایجاد نکنند .در زمینهی
استانداردهای نظارتی ،بیماران آمریکایی اغلب در مورد مقررات و قوانین کشور میزبان حساس
1
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هستند .برای مثال سیستم مراقبتهای بهداشتی آمریکا به طور کامل از بیماران آمریکایی از طریق
بیمههای معتبر و پاسخگو حمایت میکند؛ بنابراین بیماران آمریکایی عمدتا مقاصدی را انتخاب
میکنند که مشابه سیستم بهداشتی کشورشان از آنها پشتیبانی نماید.
در مطالعه پالویا ،عوامل داخلی مرحلهی دوم شامل چهار عامل تاثیرگذار هزینهها ،اعتبارگذاری،
کیفیت خدمات و پزشکان آموزش دیده ،میشود.
اولین عامل هزینهی خدمات بهداشتی است .با توجه این که هزینهی درمان در آمریکا بسیار
سنگین است از این رو بیماران در جهت دریافت مراقبتهای بهداشتی ارزانتر به سایر کشورها سفر
می کنند .دومین و سومین عامل در این زمینه ،اعتبارگذاری بیمارستان و کیفیت مراقبتهای
بهداشتی است .احتماالً نخستین مسالهای که به ذهن بیمار آمریکایی میآید ،کیفیت یا اعتبار
بیمارستان است .بسیاری از بیماران آمریکایی به بیمارستانی جذب میشوند که استانداردها و
کیفیت خدمات بهداشتی مشابه آمریکا را داشته باشند .آخرین عامل که پالویا به آن اشاره میکند؛
پزشکان متخصص و آموزش دیده است .یک بیمارستان بدون پزشکان و متخصصین آموزش دیده
نمیتواند برای بیماران آمریکایی جذاب باشد.

شکل ( :)9عوامل گردشگری پزشکی موثر در انتخاب کشور و تسهیالت
منبع( :ریکافورت.)43 :2355 ،

بازاریابی گردشگری پزشکی :یو )2333(5بازاریابی بینالمللی را فعالیت شرکتهای بزرگ
تعریف میکند که در آن محصوالت (خدمات) از بازاریابان به مصرفکنندگان (کاربران) در کشورهای
مختلف ،منتقل میشود (یانگشنگ .)514 :2350 ،به دلیل ماهیت و طبیعت گردشگری ،ارائه
تعریفی جامع از مقولهی بازاریابی آن نیز تا حدودی با دشواری همراه است .چرا که تغییرات و
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تحوالت و به تبع آن ،پیشبینی شرایط آتی بازارها بسیار دشوار بوده و به مولفههای بسیاری از جمله
شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی وابستگی زیادی دارد .از این رو بازاریابی گردشگری فرآیندی
تعاملی ،میان عرضهکنندگان و مصرفکنندگان (گردشگران) است که طی آن کاالها و خدمات
گردشگری در محیطی که خاص این صنعت است؛ مبادله میشود (حیدریچیانه.)0 :5036،
با توجه به ویژگیهای خاص محصول گردشگری ،نقش بازاریابی در این صنعت نسبت به دیگر
صنایع از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به کارگیری ابزارهای موثر بازاریابی گردشگری برای یک
کشور یا یک منطقه امری ضروری است؛ زیرا با بازاریابی میتوان به گردشگران بالقوه ،اطالعاتی
درباره آن چه که منطقه مشخص میتواند ارایه دهد ،عرضه نمود و آنها را نسبت به بازدید از آن،
ترغیب نمود (الیمر 5و همکاران .)56 :2336 ،مضافا این که بازاریابی گردشگری به علت خدماتی
بودن از حساسیت ویژهای برخوردار است .ناملموس بودن ،ناپایداری ،2ناهمگونی ،0تفکیکناپذیری 4و
غیرتملکیبودن 1از ویژگی های این صنعت هستند که در فرآیند بازاریابی ،لزوم استفاده از یک مدل
ترکیبی را آشکار میکند (حیدری چیانه.)542 :5033،
3
مدل بازاریابی ترکیبی 9در اوایل دهه  5613توسط نیل بوردن طراحی شد .این مدل و نظریه
پارامترها در سال  5611توسط راسموسن 3معرفی گردید و در سال  5093توسط مککارتی 6توسعه
یافته و هم چنین در سال  5693توسط کاتلر 53بسط داده شد (گیلد .)40 :2355 ،55مدل بازاریابی
59
ترکیبی عموماً به عنوان چهارپی 52شناخته شده که شامل قیمت ،50محصول ،54مکان 51و ارتقاء
است .این مدل یکی از مشهورترین مدلها در زمینهی بازاریابی است که در ادامه به تشریح عناصر
چهارگانه و کاربرد آن در گردشگری پزشکی میپردازیم (ریکافورت:)43 :2355 ،
 )5محصول :محصول به هر شیء ملموس یا خدمات ناملموس که به مشتری ارائه میشود ،اطالق
میگردد .در گردشگری پزشکی محصول به ویژگیهای فیزیکی تسهیالت پزشکی ،اعتبار پزشکان،
تائیدیه بیمارستانها ،تجهیزات پیشرفته پزشکی و هم چنین ارائه خدمات بهداشتی -درمانی سریع و
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کارآمدگفته می شود .تعیین ابعاد مختلف یک محصول به منظور حفظ تمایز از رقباء ،بسیار مهم
است.
 )2قیمت :قیمت ،مقدار هزینه ای است که مشتری در مقابل دریافت کاال یا خدمات پرداخت
میکند .استراتژیهای قیمتگذاری بخشی جداییناپذیر از بازاریابی ترکیبی است .قیمت یک
محصول یا خدمت باید تمایل مشتری به پرداخت را منعکس کند .در صنعت گردشگری پزشکی،
قیمت به مقایسه هزینهی اقدامات پزشکی مختلف در کشور مقصد با کشور مبدأ اشاره میکند.
 )0مکان :مکان به توزیع محصول یا خدمت در جایی که مشتری به آسانی به آن دسترسی داشته
باشد ،اشاره دارد .در گردشگری پزشکی ،مکان شامل دسترسی به تسهیالت برای بیماران خارجی
است .هم چنین اهمیت مکانیابی بیمارستان و نزدیکی به جاذبههای توریستی و مراکز تجاری را
نشان میدهد.
 )4ترویج :ترویج روشی ،برای برقراری ارتباط بین ویژگیها و مزایای یک محصول یا خدمت با
مشتریها ،است .بازاریاب ممکن است از استراتژیهای مختلف به منظور افزایش آگاهی بازارهای
هدف در مورد محصول یا خدمت ،استفاده کند .فرآیندهای دخیل در ارتقاء ،شامل موارد زیر است:
الف) برندسازی -ایجاد یک تصویر مشخص یا ویژگی برای یک سازمان یا محصوالت و خدمات آن؛
ب) تبلیغات -برای اطالعرسانی و متقاعد کردن مردم است؛ ج) بستهبندی -ارائه محصول با یک
روش مطلوب و مناسب؛ د) فعالیتهای روابط عمومی و دیگر اشکال تبلیغات؛ پ) حمایت؛
ه) تبلیغات ویژه -به عنوان مثال در مقابل هر خرید یکی رایگان دریافت کنید.
در گردشگری پزشکی ،ترویج ،ارائه خدمات اضافی از طرف بیمارستان ،مثل حملونقل
فرودگاهی و ترتیبات صدور ویزا ،بستههای ویژه قیمتگذاری بر اقدامات پزشکی مختلف ،کارهای
مربوط به اقامت در هتل و تورهای مسافرتی داخل کشور و دیگر اقدامات را دربردارد (همان.)13 :
بازاریابی گردشگری پزشکی و نظریه مزیت رقابتی ملی الماس/لوزی پورتر

5
2

مزیت رقابتی ملی الماس پورتر ،یک نظریه ،در زمینهی تجارت بینالمللی مدرن است (پورتر ،
 .)33 :5663این نظریه در جهت مفهومسازی چهار وضعیتی که هنگام انجام تجارتهای بینالمللی
مدنظر هستند ،استفاده میشود .گردشگری پزشکی به طور کلی شامل مشارکت و فعالیتهای مردم
و تعامالت آنها در بیش از یک کشور است که این موضوع به طور مناسبی در ارتباط با تجارت
بینالمللی است .در شکل الماس /لوزی ،چهار عنصر اصلی این مدل نشان داده شده است (شکل )2؛
که شامل؛ عامل شرایط ،شرایط تقاضا ،صنایع پشتیبان و مرتبط ،استراتژی شرکت ،ساختار و رقابت.

Porter’s Diamond of National Competitive Advantage
Porter

1
2

 ............35مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال چهارم ،شمارهی پانزدهم ،زمستان 1931

شکل ( :)2چهارچوب تئوری مزیت رقایت ملی الماس پورتر
منبع( :پورتر.)5663 ،

عامل شرایط :براساس عامل شرایط ،بسیاری از محصوالت گردشگری پزشکی در مناطق خوش
آب و هوا و مطبوع واقع شدهاند .عالوه بر این ،عوامل دیگری ،مثل سرمایهگذاریهای ایجاد شده
توسط مردم ،استفاده از منابع شبکه ارتباطات جهانی برای ارتباط و بازاریابی ،کیفیت خدمات و ...
موثر هستند.
شرایط تقاضا :با افزایش سن جمعیت ،تقاضا برای خدمات بهداشتی افزایش پیدا کرده و اغلب
این تقاضاها ،تحت پوشش سیستم خدمات عمومی مراقبتهای بهداشتی در کشورهای غربی،
برآورده نمیشود .با توجه به طوالنیتر شدن لیست انتظار و افزایش هزینهی خدمات بهداشتی در
این کشورها ،منطقی است که راهحلهای جایگزینی برای پاسخگویی به این تقاضای ضروری که
ارتقاء کیفیت زندگی این بیماران را پشتیبانی کند ،ارائه شود.
صنایع پشتیبان و مرتبط :از آن جا که گردشگری پزشکی شامل شکلی از سفر به یک مکان
خارجی است که برای برخی از اشکال خدمات از جمله اقامت در بیمارستان و یا در یک هتل و هم
چنین برای مسافرتهای محلی در مقصد ،تقاضا ایجاد میکند؛ بنابراین ،گردشگری پزشکی به
زیرساختهای توسعهیافته از جمله هتلها ،حمل و نقل ،خدمات و تسهیالت پشتیبانی متکی است.
استراتژی و ساختار شرکت و رقابت :در نظریه الماس پورتر ،این عامل از سطح کالن
(مقیاس کشور) به سطح خرد (مقیاس شرکت) ،تغییر یافته است .در سطح خرد ،آیندهی بنگاههای
اقتصادی منفرد فعال در گردشگری پزشکی (مانند بیمارستانها) ،به استراتژی ،ساختار و رقابت
شرکت وابسته خواهد بود .اگر چه گردشگری پزشکی ،مانند سایر کسب و کارهای گردشگری ،توسط
دولتها حمایت میشوند؛ ولی شرکتهایی که نتوانند خدمات با کیفیت ارائه کرده و رضایتمندی
مشتری را در بلندمدت حفظ کنند؛ در محیط بازار ،نمیتوانند پایدار باقی بمانند.
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روش شناسی تحقیق
مقالهی حاضر از بعد هدف ،کاربردی و به لحاظ ماهیت ،توصیفی – تحلیلی بوده و روش
جمع آوری اطالعات ،اسنادی و پیمایشی است .برای بررسی و اولویتبندی عوامل موثر در جذب
گردشگران پزشکی ،ابتدا از منابع اسنادی داخلی و خارجی معیارها و شاخصهای موثر در این
زمینهی احصاء و استخراج گردید .طراحی پرسشنامه و تحلیل دادهها براساس تکنیک  A.H.Pانجام
گرفت .این تکنیک با توجه به ساختار سلسله مراتبی آن در ارزیابی عوامل و ماهیت تحقیق
(اولویت بندی تاثیر عوامل مختلف بر جذب گردشگران) ،عوامل در سه سطح هدف ،معیارها و
زیرمعیارهای موثر در جذب گردشگران پزشکی در ایران طراحی و جهت اخذ نظرات کارشناسی به
( 5)03نفر از متخصصین دانشگاهی در حوزه گردشگری و گردشگری پزشکی ،پزشکان و مدیران
بیمارستانی و خدمات مرتبط با گردشگری پزشکی ارائه شد .در نهایت عوامل موثر در جذب
گردشگران پزشکی الویت بندی شدند .معیارها و زیرمعیارهای بررسی شده در این مقاله به شرح ذیل
است:
 ارتقاء بازاریابی :تبلیغات ،برندسازی ،قیمتگذاری ،کانالبازاریابی؛
 خدمات سفر :نقاط تفریحی ،خدمات پذیرایی ،اسکان ،حمل و نقل؛
 منابع پزشکی :تجهیزات پزشکی ،کیفیت خدمات ،کادر مجرب و آموزش دیده ،تنوع خدمات
پزشکی؛
 مشارکت بین سازمانی :ایجاد ستاد هماهنگ کنندهی بین سازمانها ،ایجاد سیستم نظامند و
مشارکتی در زمینهی مدیریت و نظارت بر خدمات ارائه شده به گردشگران پزشکی ،حذف
بروکراسیهای ناکارآمد بینسازمانی.
تجزیه و تحلیل
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل نتایج از تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی استفاده شده که در
ذیل فرآیند آن توضیح داده میشود:
 .1ساختن سلسله مراتبی :در اولین اقدام ،سلسله مراتب مربوط به موضوع را مشخص میکنیم.
تبدیل موضوع یا مسالهی مورد بررسی به یک ساختار سلسله مراتبی مهمترین قسمت فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی محسوب میشود (زبردست .)51 :5033،در این پژوهش ما با یک سلسله مراتب سه
سطحی شامل :هدف (عوامل موثر بر جذب گردشگران پزشکی در ایران) ،معیارها ( 4معیار)،
زیرمعیارها ( 51زیرمعیار) روبرو هستیم (شکل .)4
 5در این مقاله نمونه آماری تعیین شده  553نفر بود که جهت اخذ نظرات کارشناسی ،پرسشنامه خبرگان طراحی و ارسال شد .ولی
متاسفانه علیرغم پیگیریهای فراوان بعد از  2ماه 03،پرسشنامه(حداقل ممکن) برگشت داده شد و به ناچار براساس حداقل نمونه
آماری تحلیلها انجام گرفت.
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شکل ( :)1ساختار سلسله مراتبی تحقیق
منبع :مطالعات اسنادی نگارندگان.5064،

 .2تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها :برای تعیین اهمیت معیارها و زیر معیارها ،دو به
دو آنها را مقایسه میکنیم .این روش یک مقیاس اساسی را با مقادیر  5تا  6برای تعیین میزان
اولویتهای نسبی دو معیار به کار میگیرد .اهمیت برابر ( ،)5برابر تا اهمیت متوسط ( ،)2اهمیت
متوسط ( ،)0متوسط تا اهمیت قوی ( ،)4اهمیت قوی ( ،)1قوی تا بسیار قوی ( ،)9بسیار قوی
( ،)3بسیار قوی تا فوق العاده قوی ( ،)3فوق العاده قوی (.)6
.9

بررسی سازگاری در قضاوتها :یکی از مزیتهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی امکان

بررسی سازگاری در قضاوتهای انجام شده برای تعین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها است.
مکانیزمی که توماس ال ساعتی ،برای بررسی ناسازگاری در قضاوتها در نظر گرفته است؛ محاسبه
ضریبی به نام ضریب سازگاری است که از تقسیم شاخص ناسازگاری به شاخص تصادفی بودن
حاصل میشود .چنانچه این ضریب کوچکتر یا مساوی  3/5باشد سازگاری در قضاوتها مورد قبول و
گرنه باید در قضاوتها ،تجدیدنظر شود (زبردست.)56 :5033،
تعیین اوزان معیارها در تحقیق :در تحقیق حاضر ،ابتدا میزان اهمیت  4معیار مورد بررسی
نسبت به هم ،ارزیابی شد .از اینرو ،ابتدا میانگین هندسی  03پرسشنامه پاسخ داده شده ،محاسبه و
سپس با استفاده از نرم افزار  Expert Choice.11مراحل بعدی انجام گرفت .نتایج حاصل از تحلیل
نشان میدهد که از میان چهار معیار مورد بررسی یعنی :ارتقاء بازاریابی ،خدمات سفر ،منابع پزشکی
و مشارکت بین سازمانی ،معیار منابع پزشکی با  3/936بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده و
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بعد از آن ارتقاء بازاریابی با  3/565در جایگاه بعدی قرار گرفت (شکل  .)1همچنین  Crیا نرخ
سازگاری قضاوتها  3/33درصد ،یعنی قابل قبول است.

شکل ( :)5وزنهای محاسبه شده برای چهار معیار تحقیق
منبع :محاسبات تحقیق

حاضر.

تعیین اهمیت زیرمعیارها در تحقیق
در این بخش از تحقیق به ارزیابی اهمیت زیرمعیارهای چهار معیار اصلی پرداخته شده ،که نتایج
آن در ذیل قابل رویت است.
ترویج بازاریابی :معیار ترویج بازاریابی در مجموع شامل چهار زیرمعیار تبلیغات ،برندسازی،
قیمتگذاری و کانال بازاریابی بود که با نرخ سازگاری  3/33درصد یعنی قابل قبول مورد قضاوت
قرار گرفته و از بین آنها گزینهی تبلیغات با امتیاز  3/435در رتبه اول و برندسازی با  3/053امتیاز،
در جایگاه بعدی ،قرار گرفت (شکل .)9

شکل ( :)1وزنهای محاسبه شده برای زیرمعیارهای ،معیار ارتقاء بازاریابی
منبع :محاسبات تحقیق حاضر.

خدمات سفر :در این معیار چهار زیرمعیار نقاط تفریحی ،خدمات پذیرایی ،اسکان ،حمل و نقل
مدنظر بود که نتایج حاصل از تحلیل نظرات ،نشان میدهد که گزینهی نقاط تفریحی با امتیاز
 3/165رتبه اول و گزینهی اسکان با امتیاز  3/534رتبه بعدی را به خود اختصاص دادهاند (شکل
 .)3هم چنین نرخ سازگاری قضاوت در این گزینهها  3/33است که قابل قبول است.
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شکل ( :)8وزنهای محاسبه شده برای زیرمعیارهای ،معیار خدمات سفر
منبع :محاسبات تحقیق حاضر.

منابع پزشکی :در معیار منابع پزشکی زیرمعیارهای تجهیزات پزشکی ،کیفیت خدمات ،کادر
مجرب و آموزش دیده ،تنوع خدمات پزشکی با نرخ سازگاری  3/36مورد قضاوت قرار گرفت که
نتایج تحلیل نشان میدهد که تجهیزات پزشکی با امتیاز  3/133و کیفیت خدمات پزشکی با امتیاز
 3/253به ترتیب در رتبههای اول و دوم قرار گرفتهاند (شکل .)3

شکل( :)0وزنهای محاسبه شده برای زیرمعیارهای ،معیار منابع پزشکی
منبع :محاسبات تحقیق حاضر.

مشارکت بینسازمانی :در این معیار ،سه زیرمعیار ایجاد ستاد هماهنگکنندهی بین
سازمانها ،ایجاد سیستم نظاممند و مشارکتی در زمینهی مدیریت و نظارت بر خدمات ارائه شده به
گردشگران پزشکی ،حذف بوروکراسیهای ناکارآمد بینسازمانی ،مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج
تحقیق نشان داد؛ ایجاد ستاد هماهنگکننده با امتیاز  3/934جایگاه نخست را به خود به خود
اختصاص داده است .همچنین نرخ سازگاری در این قضاوت نیز 3/33است (شکل .)6
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شکل ( :)3وزنهای محاسبه شده برای زیرمعیارهای ،معیار مشارکت سازمانی
منبع :محاسبات تحقیق حاضر.

تلفیق نتایج
بعد از ارزیابی درونگروهی زیرمعیارها ،در ادامه برای اولویتبندی عوامل موثر داخلی بر جذب
گردشگران پزشکی در ایران و به دست آوردن وزن کلی زیرمعیارها ،نتایج به دست آمده در بخش
قبلی را تلفیق کردیم که زیرمعیارهای حاصل از تلفیق اوزان را از رتبه  5الی  51رتبهبندی شدند
(جدول  ،)2نتایج نشان میدهد که از بین زیرمعیارها ،تجهیزات پزشکی و کیفیت خدمات پزشکی
به ترتیب با وزن کلی  3/043و  3/524در رتبه اول و دوم و همچنین حذف بروکراسی ناکارآمد و
حمل ونقل با وزن کلی  3/331و  3/333رتبههای آخر را به خود اختصاص دادند.
جدول ( :)2تلفیق نتایج معیارها و زیرمعیارها
معیار

وزن

رتبه

ارتقاء
بازاریابی

3/565

2

3/503

0

3/936

5

3/392

4

خدمات سفر

منابع پزشکی

مشارکت بین-
سازمانی

منبع :محاسبات تحقیق حاضر.

رتبه

وزن
کل

رتبهکل

تبلیغات

3/435

5

3/533

0

برندسازی

3/053

2

3/332

9

قیمتگذاری

3/529

0

3/323

6

کانال بازاریابی

3/334

4

3/353

52

حمل و نقل

3/390

4

3/333

54

اسکان

3/534

2

3/320

55

خدمات پذیرایی

3/532

0

3/320

53

نقاط تفریحی

3/165

5

3/336

1

تنوع خدمات پزشکی

3/393

4

3/306

3

کادر مجرب و اموزش دیده

3/501

2

3/333

4

تجهیزات پزشکی

3/133

5

3/043

5

کیفیت خدمات پزشکی

3/25

0

3/524

2

حذف بروکراسی ناکارآمد

3/535

0

3/331

51

ایجاد سیستم نظامند
مشارکتی
ایجاد ستاد هماهنگ
کننده

3/229

2

3/352

50

3/934

5

3/301

3

زیرمعیار

وزن
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نتایج تحقیق نشان میدهد که یکی از مهمترین عوامل داخلی موثر در جذب گردشگران ،منابع
پزشکی از جمله؛ کادر مجرب و آموزش دیده ،کیفیت خدمات پزشکی ،تجهیزات پزشکی است و
برخالف نتایج تحقیقات قبلی که هزینههای ارزان را دلیل اصلی جذب گردشگران پزشکی
میدانستند؛ در سال های اخیر با توجه به رقابتی شدن این حوزه ،کیفیت خدمات پزشکی و
تکنولوژی پیشرفته ،نقش اصلی را داشته و هزینهی خدمات پزشکی در اولویت بعدی قرار دارد.
در مجموع می توان گفت که گردشگری پزشکی صنعت نوپایی است ،به طوری که این صنعت در
آسیا پس از بحران اقتصادی آسیا در سال  5663شکل گرفته و کشورهایی مانند سنگاپور ،تایلند،
مالزی ،هند ،فلیپین  ،تایوان و کره جنوبی در این زمینه پیش تاز هستند .براساس آمار مبدأ و مقصد
گردشگری پزشکی در سال  ،2333آسیا بزرگ ترین مقصد گردشگران پزشکی به شمار میرود .به
طوری که  60درصد از آسیا 61 ،درصد از آفریقا 46 ،درصد از اروپا 02 ،درصد از خاورمیانه،
 41درصد آمریکای شمالی و  66درصد از استرالیا (شکل  )53برای درمانهای پزشکی به قاره آسیا
سفر می کنند .این موضوع نشانگر آن است که کشورهای این قاره مزیت نسبی فراوانی در زمینهی
گردشگری پزشکی ،دارند .ایران به عنوان یکی از کشورهای آسیایی که در سالهای اخیر به
پیشرفتهای زیادی در زمینهی پزشکی دستیافته است؛ علیرغم داشتن مزیتهای نسبی فراوانی
هم چون کیفیت خدمات پزشکی ،تجهیزات پزشکی ،قیمت خدمات پزشکی ،هنوز نتوانسته است به
جایگاه واقعی خود در این زمینه دست یابد .لذا با توجه به حجم گردش مالی این صنعت در دنیا،
ضروری است با برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب همراه با استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در
این زمینه ،شاهد شکوفایی این بخش از گردشگری و تاثیر آن بر توسعه کشور باشیم.

شکل ( :)10جریانهای جهانی گردشگری پزشکی
منبع ( :مککینزی و کمپانی.)9 :2333 ،5

McKinsey & Company

1
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نتیجهگیری و پیشنهادات
گرد شگری پزشکی شکل جدیدی از صنعت گردشگری است که در سالهای اخیر به طور
فزایندهای رشد پیدا کرده است؛ به طوریکه یک فعالیت اقتصادی مبتنی بر تجارت خدمات بوده که
پیوند بین دو بخش پزشکی و گردشگری را به نمایش میگذارد .یکی از مهمترین موضوعات در این
زمینه که باید م ورد توجه قرار گیرد؛ بازاریابی گردشگری پزشکی و استفاده از مزیت رقابت نسبی
است .امروزه یکی از حوزههایی که کشورهای درحالتوسعه مزیت رقابتی فراوانی دارند ،گردشگری
پزشکی است .بدین علت بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه در آسیا در یک فضای رقابتی
به دنبال با زاریابی و جذب گردشگران پزشکی هستند .در این تحقیق ،ارزیابی و اولویتبندی عوامل
موثر داخلی در جذب گردشگری پزشکی در ایران از دیدگاه متخصصین دانشگاهی در حوزه
گردشگری و گردشگری پزشکی ،پزشکان و مدیران بیمارستانی و خدمات مرتبط با گردشگری
پزشکی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفت که نتایج آن به شرح زیر است:
 براساس نتایج تحقیق از میان چهار معیار مورد بررسی یعنی؛ ارتقاء بازاریابی ،خدمات سفر،
منابع پزشکی و مشارکت بین سازمانی ،معیار منابع پزشکی با امتیاز  3/936بیشترین امتیاز را به
خود اختصاص داده و بعد از آن معیار ارتقاء بازاریابی با امتیاز  3/565در جایگاه بعدی قرار گرفت.
 از بین چهار زیر معیار مربوط به ارتقاء بازاریابی یعنی؛ تبلیغات ،برند سازی ،قیمتگذاری ،کانال
بازاریابی ،زیر معیار تبلیغات با امتیاز  3/435بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد.
 در این تحقیق مع یار خدمات سفر براساس چهارزیرمعیار نقاط تفریحی ،خدمات پذیرایی ،اسکان
و حملونقل مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت که زیر معیار نقاط تفریحی با امتیاز  3/165در
جایگاه اول قرار گرفت.
 معیار منابع پزشکی چهار زیر معیار تجهیزات پزشکی ،کیفیت خدمات ،کادر مجرب و
آموزشدیده ،تنوع خدمات پزشکی میشود که زیر معیار تجهیزات پزشکی با امتیاز  3/133بیشترین
امتیاز را به خود اختصاص داد.
 در معیار مشارکت بین سازمانی سه زیر معیار ایجاد ستاد هماهنگکننده بین سازمانها ،ایجاد
سیستم نظاممند و مشارکتی در زمینهی مدیریت و نظارت بر خدمات ارائهشده به گردشگران
پزشکی ،حذف بروکراسیهای ناکارآمد بین سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند که زیر معیار ایجاد
ستاد هماهنگکننده با امتیاز  3/934در رتبه نخست قرار گرفت.
 نتایج حاصل از تلفیق کلی  51زیر معیار مورد بررسی در این تحقیق نشان داد که زیر معیار
تجهیزات پزشکی با امتیاز  3/043رتبه اول و زیر معیار حذف بروکراسی ناکارآمد با امتیاز 3/331
رتبه آخر را به خود اختصاص دادند.
بررسی تطبیقی نتایج تحقیقات مشابه در دیگر کشورها ،نتایج تحقیق حاضر را تأیید میکنند .به
طوری که ریکافورت در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل تأثیرگذار در انتخاب بیمارستانهای تایلند
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به عنوان مقاصد گردشگری پزشکی توسط گردشگران ،با انتخاب  23عامل تأثیرگذار به بررسی
موضوع از دیدگاه گردشگران پزشکی پرداخته است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه
گردشگران ،عوامل مربوط به منابع پزشکی؛ از جمله کیفیت خدمات پزشکی و پزشکان معتبر
بیشترین تأثیر را در انتخاب مقاصد گردشگری پزشکی داشته و عامل قیمت خدمات پزشکی در
اولویت بعدی قرار دارد .هم چنین یانگ در پژوهشی با عنوان عوامل موثر در بازاریابی گردشگری
پزشکی از دیدگاه فعاالن این حوزه؛ از جمله آژانسهای گردشگری و موسسات پزشکی در کشور
تایوان پرداخته که نتایج تحقیق نشان میدهد؛ از بین  51عامل مورد بررسی ،عامل برندسازی ،در
اولویت اول و عوامل تسهیالت پزشکی و کیفیت خدمات پزشکی در اولویتهای بعدی قرار دارند.
در یک جمع بندی از نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه که به آنها اشاره شد ،میتوان گفت که
گرچه نتایج تحقیقات با توجه دیدگاههای جامعه هدف ،کمی متفاوت است ولی همه آنها به یک
موضوع اشاره دارند و آن تاکید بر منابع پزشکی است .به طوری که برخالف تحقیقات قبلی که
عمدتاً دریافت خدمات ارزانقیمت را دلیل اصلی جذب گردشگران میدانستند ،تحقیقات حاضر بر
کیفیت و استانداردهای منابع پزشکی تاکید داشته و عامل قیمت خدمات پزشکی در اولویت بعدی
قرار دارد .براساس نتایج تحقیق ،موارد زیر پیشنهاد میگردد:
 منابع پزشکی ،ازجمله بیمارستانهای خصوصی و باکیفیت ،به منظور جذب گردشگر خارجی،
براساس استانداردهای جهانی توسعه پیدا کنند؛
 ارتقاء مهارت های ارتباطی منابع انسانی (پزشکان ،کادر اداری و پرستاری و )....از جمله تقویت
زبان انگلیسی در جهت ارائه مطلوبتر خدمات پزشکی و درمانی؛
 اعمال مدیریت یکپارچه و سیستماتیک در زمینهی ارائه خدمات در همه ابعاد و زمینههای
مرتبط با گردشگری پزشکی (ورود ،اقامت؛ درمان ،خروج).
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