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چکیده
گردشگري و اقتصاد مربوط به آن در حال حاضر ،در تغيير و تحول بوده و يکي از ارکان اصلي اقتصاد تجاري جهان است و نقش حياتي را
در اقتصاد جهاني ايفا میکند .افزون بر اين بسياري از برنامهريزان و سياست گذاران توسعه اقتصادي نيز ،از صنعت گردشگري به عنوان رکن
یکنند .گردشگري سالمت به عنوان یکی از ابعاد گردشگری ،هرگونه مسافرت براي ارتقاي سالمت را در بر میگيرد و به
اصلي توسعه ياد م 
توسعه پايدار و پويايي اقتصاد کشور کمک مینمايد .همچنين گردشگري سالمت ،يک استراتژي ملي در راستاي افزايش درآمد کشور و
نيز يک بازوي امنيتی محسوب میشود .اين پژوهش باهدف شناسا یی و اولویتبندی عوامل موثر در توسعه گردشگری سالمت در استان
اصفهان انجام شده است .بدین منظور ضمن مرور ادبیات و مفاهیم موجود در زمینه گردشگری سالمت ،عوامل موثر مورد مطالعه قرار گرفته
است .پژوهش حاضر از نظر هدف توصیفی و از نظر نتایج کاربردی است .جامعه آماری این تحقیق را خبرگان آشنا با صنعت گردشگری
سالمت در استان اصفهان تش یک ل میدهند و از بیست نفر از خبرگان در دسترس به عنوان نمونه در سال  1393استفاده شده است .به منظور
شناسا یی عوامل تاثیرگذار در جامعه آماری مورد مطالعه پرسشنامه ای طراحی و تدوین شده است .پرسشنامة تدوین شده به منظور انتخاب
متغیرهای اصلی مورد مطالعه به اعضای نمونه آماری داده شد و نظرات آنان در خصوص این عوامل تع یی ن گشته است .در ادامه به منظور

اولویتبندی عوامل شناسا یی شده از روش  TOPSISاستفاده شده است .بدین منظور پرسشنامه دوم جهت بررسی تاثیر هر یک از عوامل
مگیری بدست آمد.
نسبت به شاخصهای تع یی ن شده در اختیار نمونه آماری قرار گرفت و پس از جمعآوری و تلخیص دادهها ،ماتریس تصمی 

در نهایت اولویتبندی عوامل با توجه به اوزان و اهمیت هر یک از عوامل مشخص گردیده است .نتیجه اولویتبندی عوامل نشان میدهد که
هزینه تمام شده درمان ،بیشترین اهمیت و اولویت را در توسعه گردشگری سالمت دارا میباشد و بعد از آن کادر درمانی آموزش دیده و آشنا
تهای مناسب در بخش حمل و
به زبانهای خارجی ،محیط فرهنگی مناسب و امنیت اجتماعی برای کشورهای مسلمان ،بهرهمندی از زیرساخ 
نقل هوا یی  ،احکام و قوانین شرعی ،وجود یک ویزای درمانی خاص و سهولت صدور روادید ،وجود تسهیالت در بخش فناوری جهت
نالملل در
پرداختهای الکترون یکی و برقراری ارتباطات الکترون یکی و مخابراتی ،وجود مراکز درمانی متعدد و فوق تخصصی در سطح بی 
اولویتهای بعدی جهت توسعه گردشگری سالمت در استان اصفهان قرار دارند.

تبندی عوامل ،گردشگری سالمتTOPSIS ،
واژگان کلیدی :اولوی 
 -1مجید کوهی اصفهانی (نویسنده مسئول) mke_2000@yahoo.com
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مقدمه
بیان مساله
یتوان آن را ناديده گرفت ،بلکه بايد به عنوان پديده اي که وجود دارد
گردشگري پديدة قرن بيستم است و نم 
یتواند آنها را از سفر بازدارد.
یروند و کسي نم 
(خوب يا بد) ،به آن نگريست .همه ساله ميليونها نفر به سفر م 

آنها خواهند آمد ،پس بگذاريد از اين حرکت به عنوان منبعي براي توسعه استفاده شود(کوبان .) 84 : 1987 ،2ﻲﻜﻳ از
ﻮﻋ ا ﻞﻣ

ﻢﻬﻣ و ﺮﺛﺆﻣ در ﻲﻳﺎﻳﻮﭘ ا ﺎﺼﺘﻗ د و ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺪﻳﺎﭘ ار ﺮﻫ

ﻪﺘﺷﺬﮔ ﺪﻳﺆﻣ آن ا ﺖﺳ

ﻪﻛ ا ﺎﺴﻧ ن ﺎﻫ ﻪﺑ ا ﺰﻴﮕﻧ ه ﺎﻫ ي ﻲﻧﻮﮔﺎﻧﻮﮔ

ﺮﺟﺎﻣ ا ﻲﻳﻮﺟ و ﺰﻴﻧ ا ﺎﺠﻧ م و ﻒﻳﺎﻇ
و ا ﺎﻘﺘﻧ ل دا ﺶﻧ
ﺖﻣﻼﺳ

ﻲﻜﺷﺰﭘ

ﻲﺳﺎﻴﺳ

ﻪﺑ

ﻆﻔﺣ  ،ﻮﺒﻬﺑ د و د ﻲﺑﺎﻴﺘﺳ ﻣ ﺪﺠ د ﻪﺑ

ﺖﻣﻼﺳ

ﻮﭽﻤﻫ ن ﺎﺠﺗ رت ،آ ﻮﻣ زش ،ز ﺎﻳ رت و ا ﺎﺠﻧ م ا ﻮﻣ ر ﻲﺒﻫﺬﻣ ،

ی ﺮﭘ دا ﻪﺘﺧ اند (رنجبریان و زاهدی.) 1390:28 ،آ ﻲﻳﺎﻨﺷ
ﺮﻔﺳ م 

ﻖﻃﺎﻨﻣ د ﺎﻴﻧ به یکد ﺮﮕﻳ ﺚﻋﺎﺑ

ﺪﺷ ه ا ﺖﺳ  .ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﺖﻣﻼﺳ

ﻮﺸﻛ ر ،ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﻲﻣ

ﺪﺷﺎﺑ  .ﺮﺑ ر ﻲﺳ

ﺎﺗ ر ﺦﻳ

پدید آ ﺪﻣ ن ﻪﺧﺎﺷ اي از ﺖﻌﻨﺻ

ﺮﻔﺳ ي ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ﻪﺘﻓﺎﻳ از ﻂﻴﺤﻣ ز ﻲﮔﺪﻧ
ﻲﻤﺴﺟ و رو ﻲﺣ

ﺮﻔﺳ از ﺪﺳ ه ﺎﻫ ي

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﻪﺑ

ﺮﻓ د ﻪﺑ ﺎﻜﻣ ن د ﺮﮕﻳ ا ﺖﺳ

ﺎﺑ ﺐﻃ

ﻲﻜﺷﺰﭘ

ﻮﻨﻋ ان ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي
ﻪﻛ ﻪﺑ ﻮﻈﻨﻣ ر

ﻮﺻ رت ﺮﻳﺬﭘﻲﻣ د (کریرا و بریجس .) 15 : 2008 ،3سازمان

تهای درمانی تا سال  2022حدود  21درصد تولید ناخالص داخلی جهان
یکند که مراقب 
ش ب ین ی م 
بهداشت جهانی پی 
و گردشگری  11درصد آن را به خود اختصاص خواهد داد )yeoman,2008: 66( .این خدمات سالمت شامل
یباشند اما در اغلب موارد شامل خدمات دندانپزش يك  ،درمان ناباروري ،جراحي زيبا يي ،
طيف وسيعي از درمانها م 
تهاي گوناگوني
یباشد ( .)OECD:2007بنابراين ،چنين سفري مستلزم فعالي 
جراحيهاي انتخابي و پيوند اعضا م 
یشود كه در هر كي
م

مسئله بهداشت و سالمت فرد يا گردشگر مورد نظر است (چاک ،واي گي.)951 : 85 31 ،

تهای
ت مسافر 
ترکیبی از عوامل مختلف نظیر هزینههای باالی خدمات در کشورهای صنعتی ،افزایش سهول 
تهای سریع تکنولوژی و استانداردهای مراقبت در بیشتر
نالمللی ،نرخ مطلوب تبدیل ارز در اقتصاد جهانی ،پیشرف 
بی 
کشورها از یک طرف و از طرف دیگر دسترسی به اینترنت منجر به عمومیشدن گردشگری سالمت شده است
(.)www. expresshealthcaremgmt. com
یشود ،بسیاری از سرمایه گذاران بخش خصوصی تمایل دارند تا
باتوجه به ارزآوری هنگفتی که از این راه حاصل م 
در صورت مهیا شدن شرایط الزم سرمایههای خود را در این راه هزینه کنند .افزایش سرمایه گذاری توسط بخش
خصوصی منجر به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال م 
یشود )www. chn. ir( .در حال حاضر با توجه به کم هزینه و
پردرآمد بودن این صنعت و تقویت ساختار بهداشت و درمان کشور ،بسیاری از کشورهای عالقمند به توسعه
یکنند ( kazemi,
گردشگری توجه خود را بر این بخش از صنعت گردشگری متمرکز و برای آن برنامهریزی م 

 .)2007: 12دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامهي پنجم توسعه و سند چشمانداز به عنوان یک الزام قانونی ،بعد
یدهد .درایران نیز برای حل مشکالت ناشی از وابستگی به درآمدهای
دیگري ازاهمیت گردشگري سالمت را نشان م 
ارزی صادرات نفت ،الزم است سرمایه گذاری جهت تولید و صدور آن دسته از محصوالت و خدماتی که میتواند
-Kuban
-Carrera & Bridges
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موجب ایجاد درآمدهای ارزی شود ،انجام گیرد .این کشور در برخی موارد در مجموعه محصوالت و خدمات
یتواند آنها را به توان بالفعل تبدیل نماید و آنها را
تعریف شده ،دارای امکانات بالقوه است که با سرمایه گذاری م 
به عنوان یک منبع درآمد ارزی مورد استفاده قرار دهد (موحدی .) 26 : 1995 ،صنعت گردشگری سالمت یکی از این
موارد است .تنوع ،کیفیت باال و قیمت پایین خدمات درمانی در ایران با توجه به شرایط و موقعیتهای جغرافیایی
یآید .عالوه بر آن سابقه درخشان و
ایران در مرزهای کشور ،از عوامل موثر در جذب گردشگر سالمت به شمار م 
کهن طب پزشکی و وجود پزشکان ماهر و سرشناس در رشتههای مختلف از عوامل مهم و تاثیرگذار در جذب
گردشگر خارجی در حوزه سالمت است .عالوه بر اینها ایران با توجه به جاذبههای فراوان اکوتوریستی ،تاریخی،
فرهنگی و شرایط مناسب آب و هوایی از موقعیت مناسبی برای جذب گردشگر برخوردار است.
لتوجهی هم از نظر نیروي انسانی و هم از جنبة امکانات و تجهیزات
استان اصفهان در سالهاي اخیر پیشرفتهاي قاب 
یرود .مراجعة فراوان بیماران از
بهاي مهم درمانی در ایران به شمار م 
داشته است و اکنون این استان یکی از قط 
یو یا انجام نوعی از عمل جراحی ،این مساله
يهاي جسم 
شهرهاي مختلف کشور و خاورمیانه به منظور درمان بیمار 
یدهد .با توجه به موارد گفته شده ،این پژوهش با هدف بررسی و اولویتبندی عوامل موثر در
را بخوبی نشان م 
توسعه صنعت گردشگری سالمت در استان اصفهان صورت گرفته است.
ادبیات پژوهش
در طول تاریخ انسانها همواره برای دریافت مراقبتهای درمانی از مکانی به مکان دیگر مسافرت کردهاند ،اما در
دهههای اخیر این شرایط بسیار متفاوت شده است .هزینههای گزاف خدمات درمانی و فهرست انتظارهای طوالنی
تها و خدمات پزشکی به کشورهای دیگر مسافرت کنند .گردشگران
باعث شده بیماران زیادی در جستجوی مراقب 
زیادي با هدف درمان ارزان قیمت نسبت به کشوري که در آن ساکن هستند ،دریافت درمان سریع و با کیفیت و
یشوند،Crooks&other's( .
گردشگري در حین درمان یا دوران نقاهت عازم کشورهایی غیر از کشور خود م 
 )718 :2011در زمینه گردشگری سالمت مطالعاتی انجام شده که به اختصار در زیر به مهمترین آنها اشاره شده
است.
( )UNWTO, 2007در مطالعهاي عواملی از قبیل ایجاد تسهیالت پیشرفته ،کیفیت باال و هزینهي پایین درمان به
عنوان مهمترین عوامل جذب بیمار در حوزه گردشگري پزشکی بیان کرده است (صدر ممتاز و آقا رحیمی.) 89 31 ،
در پژوهشی مهمترین عوامل تاثیر گذار در توسعه صنعت گردشگری پزشکی از دیدگاه مدیران را به ترتیب استراتژی
توسعه زیرساخت عمومی ،استراتژی توسعه منابع انسانی ،استراتژی توسعه سیستم اطالعاتی و بازاریابی و استراتژی
توسعه محصول معرفی کردهاند (دلگشایی و همکاران .) 89 31 ،در مطالعهاي عوامل مؤثر بر گردشگري پزشکی را:
زمان دریافت خدمت ،استقرار مترجم در بیمارستان ،اطالعرسانی مناسب بیمارستان ،هزینه ،کیفیت ،تنوع خدمات
حهاي قیمتگذاري ،نظارت مقرراتی معتبر ،وجود تسهیالت اقامتی براي همراه بیمار ،پذیرش
بیمارستانی ،شفافیت طر 
نالمللی بیمارستان،
بیمهي سالمت خارجی ،امکان مشاورهي قبلی با پزشک از طریق وب سایت ،اعتباربخشی بی 
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تجهیزات پزشکی ،امکان پیگیري پس از بازگشت به کشور و میزان خطاي درمان معرفی کردهاند ( & Pollock

 .)Williams, 2000در واقع شش عامل تأثیرگذار بر تقاضاي افراد براي سفرهاي درمانی از قبیل :قیمت ،کیفیت ،در
دسترس بودن ،به هنگام بودن ،درمانهاي خارج از شمول بیمه و تمایز را معرفی کردهاند (شالبافیان .) 85 31 ،همچنین
با توجه به مزیتهایی که در زمینه ي گردشگري پزشکی در این راستا وجود دارد ،هزینههاي پایین خدمات،
یتواند
تهاي باالي درمانی ،م 
تجهیزات مناسب و پزشکان با صالحیت و دارا بودن جاذبههاي فراوان تاریخی و قابلی 
فآبادی و اسدیان اردکانی .) 93 31 ،در
تهاي موجود در بازار خدمات سالمت استفاده کند (مروتی شری 
از فرص 
پژوهشی که در زمینه ارائه مدل توسعه گردشگری سالمت در استان یزد صورت گرفت ،این نتایج مطرح شد که
گردشگری سالمت و توسعه آن در استان یزد نیازمند عزم جدی برای جلب رضایت بیمارانی است که جهت معاینه
یکنند .این مهم از طریق سرمایهگذاری در تجهیز و به روز کردن بیمارستانها و
یا درمان به استان یزد مراجعه م 
توسعه مهارت کادر بیمارستان مقدور خواهد بود (میرفخرالدینی و همکاران .) 91 31 ،در پژوهشی به بررسی میزان
رضایتمندی گردشگران درمانی شهر یزد و اولویتبندی عوامل موثر بر آن پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که این
تهای زیادی از لحاظ اقلیمی و تاریخی دارد.
لهای بسیار زیادی است و ظرفی 
استان از لحاظ پزشکی دارای پتانسی 
یتوان با
به همین دلیل شرایط ویژهای در راستای توسعه گردشگری سالمت در این استان وجود دارد .در نتیجه م 
انجام اقداماتی از جمله فراهم نمودن امکانات رفاهی برای بیماران و همراهان آنها ،آموزش پرسنل بیمارستان جهت
داشتن رفتار مناسب ،ایجاد برند برای استان در حوزه درمان ،به ارتقاء کیفیت خدمات پزشکی در سطح
تهای گردشگری دندانپزشکی اصفهان
یو همکاران .) 91 31 ،درپژوهشی قابلی 
بیمارستانهای استان کمک نمود (جبار 
تهای مناسب اکوتوریستی و نیروی
را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که شهر اصفهان با وجود قابلی 
تهای رقابتی ،هنوز نتواسته در این صنعت جایگاه مشخص داشته باشد .تقویت الزامات
انسانی متخصص و مزی 
گردشگری پزشکی ،هماهنگی صنایع وابسته و پشتیبان ،توسعة راهکارهای اطالعاتی و بازاریابی گردشگری
یباشد.
دندانپزشکی از پیشنهادهای سازنده جهت توسعه سریعتر این صنعت م 
( )Singh, 2014در پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی گردشگری پزشکی در هند» بیان میکند گردشگری پزشکی یک
صنعت در حال رشد سریع چند میلیارد دالری در سراسر جهان است و آن را مستلزم تجارت در خدمات در دو
یکند .مهمترین مزایای رقابتی هند در عرصه پزشکی :هزینه کم ،شهرت
صنعت بزرگ مانند پزشکی و گردشگری م 
قوی در بخش پیشرفته مراقبتهای پزشکی (جراحی قلب و عروق ،پیوند اعضا ،عمل جراحی چشم و غیره) و تنوع
یهای اصلی پیش روی این صنعت عبارتند از :عدم وجود
یباشد .نگران 
بسیار و منحصر به فرد توریستی موجود م 
حهای دولت ،عدم وجود یک تالش هماهنگ برایترویج این صنعت ،عدم وجود مجوز رسمی برای بیمارستانها
طر 
و عدم وجود سیاستهای قیمت گذاری یکسان و استاندارد در سراسر بیمارستانهای هند ( ،)Bristow, 2011در
مطالعة خود عالوه بر هزینه و شهرت تسهیالت و مراکز درمانی ،اعتباربخشی بیمارستانها ،شهرت پزشکان،
تهای بعد از اعمال جراحی (دورة نقاهت) ،فرهنگ کشور ،وابستگی تسهیالت به بیمارستانهای کشورهای
فرص 
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پیشرفته و نیز نبود برخی از خدمات درمانی را از جمله عواملی بیان کرده که رفتار مصرف کننده را تحت تاثیر قرار
یدهد.
م
تبندی عوامل تاثیرگذار بر گردشگري سالمت در
شهاي اندکی در ارتباط با شناسایی و اولوی 
از آنجایی که پژوه 
یتواند در اتخاذ تدابیري
اصفهان انجام شده است و با توجه به اهمیت موضوع ،تحلیل وضعیت گردشگري سالمت م 
يها در این صنعت و در نهایت جذب بیشتر
در راستاي شناخت و بهبود حیطههاي اولویتدار ،تقویت توانمند 
گردشگر سالمت ،سودمند باشد .این پژوهش با هدف کمک به صنعت گردشگري سالمت استان اصفهان در نظر دارد
به شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعةگردشگري سالمت در این استان بپردازد.
مواد و روشها
روش پژوهش
یگردد،
در این بخش ابتدا روش تحقیق ،جامعه آماری تحقیق ،روش نمونه گیری و محاسبه تعداد نمونهها بیان م 
یشود.
عآوری اطالعات و وسایل کار و در انتها روش تجزیه و تحلیل اطالعات تحقیق بحث م 
سپس ابزار جم 
پژوهش حاضر از نظر هدف توصیفی و از نظر نتایج کاربردی است .جامعه آماری این تحقیق را خبرگان آشنا با
یدهند و از بیست نفر از خبرگان در دسترس به عنوان نمونه
صنعت گردشگری سالمت در استان اصفهان تشکیل م 
عآوری دادهها مصاحبه و پرسشنامه است .به منظور نهایی کردن عوامل
در سال 93 31استفاده شده است .ابزار جم 
موثر بر توسعه گردشگری سالمت در استان اصفهان از مصاحبه با خبرگان و جهت رتبه بندی و بررسی ارتباط
صها از پرسشنامه استفاده شده است.
مفهومی بین شاخ 
روش تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از روش  TOPSISخواهد بود .این مدل یکی از بهترین مدلهای تصمیمگیری
يهاي پيچيده
چند شاخصه است .در سالهاي اخير توجه محققين معطوف به مدلهاي چند معياره براي تصميم گير 
يها به جاي استفاده از يک معيار سنجش بهينگي ممکن است از چندين معيار
گرديده است .در اين تصميم گير 
یشوند :مدلهاي چند هدفه
سنجش استفاده گردد .اين مدلهاي تصميم گيري به دو دستة عمده تقسيم م 

) ،4(MODMو مدلهاي چند شاخصه ،(MADM)5به طوري که مدلهاي چند هدفه به منظور طراحي به کار گرفته

شده و مدلهاي چند شاخصه به منظور انتخاب گزينة برتر استفاده م 
یگردند (اصغرپور .) 1:1388 ،مدل ،Topsis
يکي از مدلهاي چند شاخصه است .اين روش در سال  1981توسط هوانگ 6و يون 7براي انتخاب يک گزينه از

گزينههاي موجود در تصميمگيريهاي چند معياره مطرح شد .در اين روش  mگزينه ،توسط  nشاخص مورد
یگيرند .اين تکنيک بر اين مفهوم بنا نهاده شده است که گزينة انتخابي بايد کمترين فاصله را با راه
ارزيابي قرار م 
حل ايده آل مثبت (بهترين حالت ممکن )A* ،و بيشترين فاصله را با راه حل ايده آل منفي (بدترين حالت ممکن،

4

- Multiple Abjective Decision Making
5- Multiple Attribute Decision Making
6- Hwang
7-Yong
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 )Aداشته باشد .فرض بر اين است که مطلوبيت هر شاخص به طور يکنواخت افزايشي يا کاهشي است .به اينصورت که بهترين ارزش موجود از يک شاخص نشان دهندة ايده آل مثبت بوده و بدترين ارزش موجود از آن
صها مستقل از هم هستند (ولي بيگي.) 67:1385 ،
مشخص کنندة ايده آل منفي براي آن خواهد بود ،همچنين شاخ 
یباشد:
اين روش شامل هفت مرحله به شرح زير م 
 مرحلة اول :کمی کردن و بي مقياس کردن ماتريس معيارها ،به منظور قابل مقايسه شدن معيارها با مقياسهايمختلف ،ماتريس معيارها را به ماتريس بي مقياس تبديل میکنيم.
 -مرحلة دوم :ايجاد ماتريس «بي مقياس» وزين با مفروض بودن بردار wبه عنوان ورودي به الگوريتم

 -مرحلة سوم :مشخص نمودن راه حل ايده آل مثبت و راه حل ايده آل منفي براي گزينة ايده آل مثبت )* ،(Aو ايده

آل منفي ).(A-

 مرحلة چهارم :محاسبة اندازة جدا يي (فاصله)مرحلة پنجم :محاسبة نزديکي نسبي Siبه راه حل ايده آل مرحلة ششم :رتبه بندي گزينهها ،بر اساس ترتيب نزولي *( CLiاصغرپور.)162-262 : 88 31 ،یافتههای پژوهش
یباشند،
عآوری شده از پرسشنامه به شکل خام و بدون ترتیب ،تلخیص و طبقه بندی م 
با توجه به اینکه دادههای جم 
یتوان عوامل اصلی را شناسایی نمود .بدین جهت به منظور شناسایی عوامل اصلی بعد
در کل قابل تفسیر نبوده و نم 
عآوری پرسشنامه اول ،با استفاده از نمودار پارتو اقدام به شناسایی عوامل اصلی نموده ایم که نتایج بدست
از ج م 
یباشد .نمودار پارتو یکی از نمودارهای مهم در تحلیل دادههاست که در آن عوامل ایجاد یک
آمده به شکل زیر م 
یتوان گفت نموداری است برای نشان دادن و دسته بندی
یشوند .درواقع م 
متغیر به ترتیب اهمیت نشان داده م 
تهایی در شکل گیری معلول بیشترین نقش را دارند .نمودار پارتو یکی از
اطالعات تا معلوم شود چه عل 
پرکاربردترین و مفیدترین نمودارهایی است که در مورد حل مشکالت در سازمانها (و نیز رسیدگی عوامل مهم و
یکند .این نمودار را میتوان اولین قدم برای شروع تجزیه و تحلیل نامید.
تاثیر گذار در هر موردی) کمک فراوانی م 
این نمودار ،یک نمودار میله ای است که برای تفکیک «معدود موارد حیاتی» از «فراوان تعداد کم اثر» مورد استفاده
یباشد که بیان کرده  % 80اثرات در نتیجه  % 20مشکالت است و % 20
یگیرد .این نمودار بر اساس اصل پارتو م 
قرار م 
باقی اثرات در نتیجه  % 80باقیمانده مشکالت .لذا  % 20مشکالت «معدود موارد حیاتی» و  % 80آنها «فراوان تعداد کم
اثر» است.
یدهد که هشت عامل هزینه تمام شده درمان ،محیط فرهنگی مناسب و امنیت اجتماعی برای کشورهای
نتایج نشان م 
مسلمان ،کادر درمانی آموزش دیده آشنا به زبان خارجی ،احکام و قوانین شرعی ،وجود یک ویزای درمانی خاص و
تهای الکترونیکی و برقراری ارتباطات
سهولت صدور روادید ،وجود تسهیالت در بخش فناوری جهت پرداخ 
نالملل ،بهرهمندی از زیرساختهای
الکترونیکی و مخابراتی ،وجود مراکز درمانی متعدد و فوق تخصصی در سطح بی 
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یدهند به
صهای موثر در توسعه گردشگری سالمت را پوشش م 
مناسب در بخش حمل و نقل هوایی  % 59از شاخ 
همین جهت برای اولویتبندی این عوامل آنها را به عنوان عوامل اصلی وارد ماتریس تصمیمگیری نموده ایم ،که
یباشد.
مراحل اولویتبندی به شرح زیر م 
جدول()1دستهبندی عوامل در نمودار پارتو
ردیف

گویهها

فراوانی

1

هزینة تمام شدة درمان

62

2

محیط فرهنگی مناسب و امنیت اجتماعی برای کشورهای مسلمان

61

3

کادر درمانی آزموش دیده آشنا به زبانهای خارجه

فراوانی تجمعی

62
123

درصد فراوانی تجمعی

8
16

60

183

23

4

احکام و قوانین شرعی

59

242

31

5

وجود یک ویزای درمانی خاص و سهولت صدور روادید

58

6

وجود تسهیالت در بخش فناوری جهت پرداختهای الکترونیکی و برقراری ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی

57

7

نالملل
وجود مراکز در مانی متعدد و فوق تخصصی در سطح بی 

8

300
357

38
45

56

413

52

تهای مناسب در بخش حمل و نقل هوایی
بهرهمندی از زیرساخ 

55

468

59

کترین فاصله با بیمارستان با داشتن امکانات بعد از درمان برای بیمار و همراه او
وجود هتل دارای استانداردهای مورد تایید در نزدی 

24

10
11

9

21
13
41

492

62

سهای توریسم سالمت که تنها حمل و نقل بیماران را عهده دار باشد.
وجود آژان 

23

515

65

داشتن وب سایت مرکزی برای دسترسی بیماران به اطالعات مراکز درمانی و تسهیالت مربوط

22

537

68

تعیین تعرفههای درمانی به تفکیک نوع بیماری با توجه به کشور هدف

22

559

70

به روز بودن امکانات ،تجهیزات و دستگاههای بیمارستان

20

579

73

هزینة اقامت و خوراک بیمار و خانوادش

19

598

75

15

هزینههای گردشگری

19

617

78

16

هزینههای جانبی(سوغات ،مشاورههای پزشکی ،حمل و نقل و)...

18

635

80

17

تغییرات دموگرافیک

18

18

تغییر در سبک و شیوه زندگی

17

19
20
12

653
670

82
84

شهرت جهانی پزشکان

16

686

87

به روز بودن اطالعات کادر بیمارستان

16

702

89

حفظ آرامش

15

717

90

22

نالمللی در خصوص خدمات درمانی با بیمه خارجی
عقد قرارداد با بیمه بی 

15

732

92

23

سهولت و امکانات جابه جایی ارز از کشور مبدا به کشور میزبان

15

747

94

24

کیفیت و سرویس دهی رضایت بخش پروازها

14

25

وجود جاذبههای گردشگری

12

26
27

761
773

96
97

قیمت ارز

10

783

99

سطح درآمد بیماران

10

793

100

جمع

793

منبع :یافتههای تحقیق

 مرحلة اول :کمیکردن و بي مقياس کردن ماتريس معيارها ،به منظور قابل مقايسه شدن معيارها با مقياسهايمختلف ،ماتريس معيارها را به ماتريس بي مقياس تبديل میکنيم.
شهای مختلفی ،استفاده کرد؛ ولی بهترین روش،
یتوان از رو 
صهای کمی م 
صهای کیفی به شاخ 
برای تبدیل شاخ 
شهایی هستند که از مقیاس فاصله ای و رتبه ای یا مقیاس دو قطبی استفاده مینمایند .یک روش عمومی در
رو 
اندازهگیری یک شاخص کیفی با مقیاس فاصله ای ،استفاده از«مقیاس دوقطبی فاصله ای» است که به قرار زیر است
(مومنی)8 : 85 31 ،
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نمودار()1نمودار پارتو منبع :یافتههای تحقیق
جدول( )2مقیاس دوقطبی فاصله ای
مثبت

9

7

5

3

1

منفی

+

خیلی زیاد

زیاد

متو س ط

کم

خیلی کم

-

منبع :یافتههای تحقیق

لذا جدول عددی(ماتریس تصمیمگیری) اولویتبندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری سالمت به صورت زیر
حاصل شده است.
رابطه شماره()1

مگیری
جدول ( )3ماتریس تصمی 
صهای تأثیرگذار
شاخ 

عوامل موثر

اقتصادی

اجتماعی-

سیاسی

فرهنگی

گردشگری

پزشکی

هزینة تمام شدة درمان

7/3

7/ 56

محیط فرهنگی مناسب و امنیت اجتماعی برای کشورهای مسلمان

6/4

6/ 55

5/7

7/ 05

5/93

5/ 43

8/4

7/33

5/2

4/ 87

7/2

5/ 56

4/9

5/ 65

کادر درمانی آزموش دیده آشنا به زبانهای خارجه
4

احکام و قوانین شرعی

5/ 95

زیرساختهای

زیرساختهای درمانی و

8/1

وجود یک ویزای درمانی خاص و سهولت صدور روادید

6/1

5

6/9

4/1

تهای الکترونیکی و برقراری
وجود تسهیالت در بخش فناوری جهت پرداخ 

7/4

4/2

4/6

3/7

وجود مراکز در مانی متعدد و فوق تخصصی در سطح بینالملل

4/8

تهای مناسب در بخش حمل و نقل هوایی
بهرهمندی از زیرساخ 

7/5

ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی

5/ 25
4/3

منبع :یافتههای تحقیق

4/4
4/8

4/ 87
4

8/ 45

5/ 32
5/7
6/4
8/5
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شاخصها ممکن است دارای یک بعد خاص باشند ،بنابراین به منظور قابل مقایسه شدن مختلف اندازهگیری ،باید از
یکنیم در این صورت مقادیر
بی مقیاس سازی استفاده کرد ،که در مدل  TOPSISاز بی مقیاس سازی نورم استفاده م 
یشوند.
عپذیر م 
شاخصهای مختلف ،بدون بعد شده و جم 
 مرحلة دوم :ايجاد ماتريس «بي مقياس» وزين با مفروض بودن بردار wبه عنوان ورودي به الگوريتم (اصغرپور،.)162 : 88 31
رابطه شماره()2

جدول ()4ماتریس مقیاس سازی شده با استفاده از نورم
صهای تأثیرگذار
شاخ 

عوامل موثر

اقتصادی

اجتماعی-فرهنگی

سیاسی

زیرساختهای

زیرساختهای

گردشگری

درمانی و پزشکی

0/214

0/684

0/343

0/ 493

0/ 468

0/ 361

0/124

0/823

0/924

0/ 299

0/913

0/943

0/484

0/644

0/882

احکام و قوانین شرعی

0/622

0/313

0/514

0/833

0/272

وجود یک ویزای درمانی خاص و سهولت صدور روادید

0/443

0/123

0/ 397

0/942

0/ 295

تهای الکترونیکی و برقراری
وجود تسهیالت در بخش فناوری جهت پرداخ 

0/814

0/ 27

0/ 265

0/522

0/613

وجود مراکز در مانی متعدد و فوق تخصصی در سطح بینالملل

0/172

0/733

0/ 253

0/ 296

0/ 355

تهای مناسب در بخش حمل و نقل هوایی
بهرهمندی از زیرساخ 

0/424

0/672

0/672

0/342

0/174

هزینة تمام شدة درمان
محیط فرهنگی مناسب و امنیت اجتماعی برای کشورهای مسلمان
کادر درمانی آزموش دیده آشنا به زبانهای خارجه

ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی

منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که ذکر شد ،تعداد پنج معیار یا شاخص برای اولویتبندی عوامل موثر در نظر گرفته شد .از آنجا که درجه
یباشد .لذا از تکنیک آنتروپی شانون
اهمیت این شاخصها یکسان نیست ،نیاز به تعیین وزن هریک از شاخصها م 
استفاده گردید.
جدول( )5بی مقیاس سازی خطی
عوامل موثر

صهای تأثیرگذار
شاخ 
اقتصادی

اجتماعی-فرهنگی

سیاسی

زیرساختهای

زیرساختهای درمانی

گردشگری

و پزشکی

0/841

0/571

0/421

0/ 18

0/ 169

0/ 13

0/ 152

0/911

0/ 158

0/ 108

0/511

0/621

0/571

0/ 164

0/ 104

احکام و قوانین شرعی

0/180

0/311

0/51

0/421

0/ 098

وجود یک ویزای درمانی خاص و سهولت صدور روادید

0/421

0/611

0/441

0/ 092

0/ 106

تهای الکترونیکی و
وجود تسهیالت در بخش فناوری جهت پرداخ 

0/51

0/ 097

0/ 096

0/380

0/411

وجود مراکز در مانی متعدد و فوق تخصصی در سطح بینالملل

0/ 097

0/611

0/ 092

0/ 109

0/821

تهای مناسب در بخش حمل و نقل هوایی
بهرهمندی از زیرساخ 

0/ 152

0/ 099

0/980

0/ 17

هزینة تمام شدة درمان
محیط فرهنگی مناسب و امنیت اجتماعی برای کشورهای مسلمان
کادر درمانی آزموش دیده آشنا به زبانهای خارجه

برقراری ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی

منبع :یافتههای تحقیق

0/1
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جدول( )6نتایج استاندارد دادهها
صهای تأثیرگذار
شاخ 

عوامل موثر

اقتصادی

سیاسی

اجتماعی-فرهنگی

زیرساختهای

زیرساختهای

گردشگری

درمانی و پزشکی

0/382

0/ 305

0/ 258

0/ 308

0/ 265

0/682

0/ 253

0/ 291

0/ 24

کادر درمانی آزموش دیده آشنا به زبانهای خارجه

0/942

0/ 261

0/ 305

0/ 296

0/532

احکام و قوانین شرعی

0/2

0/642

0/482

0/ 259

0/722

0/ 259

0/942

0/972

0/912

0/832

وجود تسهیالت در بخش فناوری جهت پرداختهای الکترونیکی و

0/482

0/622

0/522

0/ 206

0/742

وجود مراکز در مانی متعدد و فوق تخصصی در سطح بینالملل

0/622

0/942

0/912

0/142

0/ 263

تهای مناسب در بخش حمل و نقل هوایی
بهرهمندی از زیرساخ 

0/682

0/922

0/ 23

0/512

0/ 301

هزینة تمام شدة درمان
محیط فرهنگی مناسب و امنیت اجتماعی برای کشورهای مسلمان

وجود یک ویزای درمانی خاص و سهولت صدور روادید

0/3

برقراری ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی

منبع :یافتههای تحقیق
جدول()7مقدار اطمینان
عوامل موثر
SUM
Ej

صهای تأثیرگذار
شاخ 
اقتصادی

سیاسی

اجتماعی-فرهنگی

تهای گردشگری
زیرساخ 

زیرساختهای درمانی و پزشکی

2 / 250

2/ 05

2/ 350

2/ 035

2/ 150

0/ 984

0/ 986

0/ 987

0/ 978

0/ 986

منبع :یافتههای تحقیق
جدول()8بی مقیاس شده موزن
صهای تأثیرگذار
شاخ 

عوامل موثر

اقتصادی

اجتماعی-فرهنگی

هزینة تمام شدة درمان

0/380

0/680

محیط فرهنگی مناسب و امنیت اجتماعی برای کشورهای مسلمان

0/370

0/470

0/ 054

0/ 064

0/ 062

0/970

0/540

0/ 055

0/ 068

0/ 094

0/ 069

0/ 057

0/ 065

0/ 069

0/ 052

0/480

0/840

0/340

0/ 062

0/ 055

0/ 054

0/ 059

0/140

0/280

0/ 063

0/580

0/940

0/540

0/ 067

0/380

کادر درمانی آزموش دیده آشنا به زبانهای خارجه
احکام و قوانین شرعی
وجود یک ویزای درمانی خاص و سهولت صدور روادید
وجود تسهیالت در بخش فناوری جهت پرداختهای الکترونیکی

زیرساختهای

زیرساختهای درمانی و

سیاسی

گردشگری

پزشکی

0/ 056

0/731

0/380

0/911

0/ 053

0/421

0/ 05
0/840

و برقراری ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی
وجود مراکز درمانی متعدد و فوق تخصصی در سطح بینالملل
تهای مناسب در بخش حمل و نقل هوایی
بهرهمندی از زیرساخ 

منبع :یافتههای تحقیق

 -مرحلة سوم :مشخص نمودن راه حل ايده آل مثبت و راه حل ايده آل منفي براي گزينة ايده آل مثبت )* ،(Aو ايده

آل منفي ).(A-

}* =A*={(max Vij| jέJ), (min Vij|jέJ’)|i=1,2,…,m} = {V1*,V2*,…,Vj*,…Vnگزينة ايده آل مثبت
} = A- ={(min Vij| jέJ), (max Vij|jέJ’)|i=1,2,…,m} = {V1-,V2-,…,Vj-,…Vn-گزينة ايده آل منفي
جدول( )9تعیین راه حل ایده آل مثبت و منفی
عوامل موثر
*A
A-

صهای تأثیرگذار
شاخ 
اقتصادی

اجتماعی-فرهنگی

سیاسی

تهای گردشگری
زیرساخ 

زیرساختهای درمانی و پزشکی

0/ 085

0/ 086

0/ 079

0/ 137

0 / 380

0/ 045

0/ 048

0/ 041

0/ 260

0/ 048

منبع :یافتههای تحقیق
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 مرحلة چهارم :محاسبة اندازة جدا يي (فاصله) ،فاصلة گزينة تiام ،با ايده آلها با استفاده از روش اقليدسي بدينقرار است:
I= 1,2,…m

؛

=فاصلة گزينًهًه iام از ايده آل مثبت=*S

I= 1,2,…m

؛

=فاصلة گزينًهًه iام از ايده آل مثبت= S-

 مرحلة پنجم :محاسبة نزديکي نسبي Siبه راه حل ايده آل ،اين نزديکي نسبي را به صورت زير تعريف میکنيم:؛

≥ CLi * ≤ 1 0؛ I= 1,2,…m

مالحظه میشود که چنانچه * Si=Sگردد آنگاه CLi*= 0و خواهيم داشت CLi*=1 :و در صورتي که  Si=S-شود
آنگاه  CLi-=0بوده و  CLi*=0خواهد شد .بنابراين هر اندازه گزينة  Siبه راه حل ايده آل )* (Sنزديکتر باشد ،ارزش

* CLiبه واحد نزديکتر خواهد شد.
جدول()01نتایج میزان فاصله ای هر عامل تا ایده آل مثبت و منفی و تعیین نزدیکی نسبی
S-

عوامل موثر

*S

هزینة تمام شدة درمان

0/ 320

0/ 099

*CLi
0/ 81

محیط فرهنگی مناسب و امنیت اجتماعی برای کشورهای مسلمان

0/ 046

0/ 07

کادر درمانی آزموش دیده آشنا به زبانهای خارجه

0/ 047

0/ 076

0/ 62

0/ 076

0/ 042

0/ 35

0/ 380

0/ 036

تهای الکترونیکی و برقراری
وجود تسهیالت در بخش فناوری جهت پرداخ 

0/ 095

0/ 039

0/ 29

وجود مراکز در مانی متعدد و فوق تخصصی در سطح بینالملل

0/ 08

0/ 028

0/ 26

تهای مناسب در بخش حمل و نقل هوایی
بهرهمندی از زیرساخ 

0/ 086

0/ 350

0/ 83

احکام و قوانین شرعی
وجود یک ویزای درمانی خاص و سهولت صدور روادید

0/ 6

0/ 3

ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی

منبع :یافتههای تحقیق

یتوان گزينههاي موجود از مسـألة مفروض را
 مرحلة ششم :رتبه بندي گزينهها ،بر اساس ترتيب نزولي * CLiم رتبه بندي نمود (اصغرپور.)162-262 : 88 31 ،
یکنید اولویتبندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری سالمت استان اصفهان با استفاده
بنابراین همانطور که مشاهده م 
یباشد.
از روش TOPSISبه ترتیب زیر م 
تبندی عوامل
جدول()11اولوی 
عوامل موثر
هزینة تمام شدة درمان
کادر درمانی آزموش دیده آشنا به زبانهای خارجه
محیط فرهنگی مناسب و امنیت اجتماعی برای کشورهای مسلمان
تهای مناسب در بخش حمل و نقل هوایی
بهرهمندی از زیرساخ 
احکام و قوانین شرعی
وجود یک ویزای درمانی خاص و سهولت صدور روادید

*CLi

رتبه عوامل

0/ 81

اول

0/ 62

دوم

0/6

سوم

0/ 38

چهارم

0/ 35

پنجم

0/3

ششم

تهای الکترونیکی و برقراری ارتباطات
وجود تسهیالت در بخش فناوری جهت پرداخ 

0/ 29

هفتم

وجود مراکز در مانی متعدد و فوق تخصصی در سطح بینالملل

0/ 26

هشتم

الکترونیکی و مخابراتی

منبع :یافتههای تحقیق
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یگردد که هزینه تمام شده درمان ،بیشترین اهمیت و اولویت را در توسعه گردشگری سالمت در استان
مشاهده م 
یباشد و بعد از آن کادر درمانی آموزش دیده و آشنا به زبانهای خارجه ،محیط فرهنگی مناسب و
اصفهان را دارا م 
تهای مناسب در بخش حمل و نقل هوایی ،احکام و
امنیت اجتماعی برای کشورهای مسلمان ،بهرهمندی از زیرساخ 
قوانین شرعی ،وجود یک ویزای درمانی خاص و سهولت صدور روادید ،وجود تسهیالت در بخش فناوری جهت
پرداختهای الکترونیکی و برقراری ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی ،وجود مراکز درمانی متعدد و فوق تخصصی
نالملل در اولویتهای بعدی قرار دارند.
در سطح بی 
نتایج
قابلی 
تهاي شغلی ،توسعة زیرساختها و
تهاي عمدة صنعت گردشگري ازجمله :گسترش انواع خدمات ،ایجاد فرص 
تعامل فرهن 
یشود تبدیل
گها سبب شده تا گردشگری به یکی از مؤلفههاي تجارت ،که به آن صادرات نامرئی گفته م 
شود .همچنین به عنوان یک اقتصاد پایدار ،به آن اهتمام ویژه اي شده و بسیاري از کشورها از جمله کشورهاي
درحال توسعه غالبًاًا به منافع چشمگیر اقتصادي آن چشم دوخته و آن را راهی براي رسیدن به توسعه و مقابله با
تنگناهاي پیچیدة اقتصادي خود یافتهاند .در عصر جهانی شدن ،بیماران در حال خرید خدمات مناسب سالمت در
سرتاسر جهان هستند که این امر منجر به توسعه بیشتر پدیده گردشگری سالمت شده است .گردشگري درمانی،
امروزه در بازارهاي گردشگري بخش رو به رشدي از بازار را به خود اختصاص داده است.
مطابق با تعريف سازمان جهاني گردشگري ،گردشگری سالمت به استفاده از خدماتي که به بهبود يا افزايش سالمتي
یشود و در مکاني خارج
و افزايش روحيه فرد (با استفاده از آبهاي معدني ،آب و هوا يا مداخالت پزشکي) منجر م 
یشود .کاهش هزینههای حمل و نقل،
یانجامد ،گفته م 
از محل سکونت فرد -که بيش از  ۲۴ساعت است -به طول م 
درآمدهای باالتر ،انتقال فناوری و دانش و کاهش هزینهها در اثر رقابت کشورهای رقیب ،همگی از فاکتورهای
اساسی هستند که باعث مسافرت گردشگران میشود .نقش گردشگری سالمت به عنوان یکی از اجزای صنعت
تهای رفاهی -تفریحی و تمام
لها ،شرکتهای هواپیمایی ،فعالی 
گردشگری در ارتباط با این صنعت از طریق هت 
زیرساختهای مرتبط با گردشگری است.
مطالعات اندکی به بررسی عوامل موثر بر توسعة صنعت گردشگري سالمت پرداختهاند .دراین پژوهش تالش شده
است تا با نگرشی سیستماتیک به مقوله عوامل تاثیرگذار در توسعه گردشگری سالمت ،توجه گردد و شاخصهایی
انتخاب نماید که باالترین نقش را در شناسایی عوامل موثر دارد .این چارچوب ارزیابی جامعی از عوامل موثر بر
یآورد .بعد از شناسایی مهمترین عوامل تاثیرگذار،
توسعه گردشگری سالمت در یک روش سیستماتیک را فراهم م 
در نهایت اولویتبندی این عوامل با استفاده از روش  TOSISصورت گرفت .این روش با در نظر گرفتن اهمیت و
اوزان عوامل و فاصله عوامل با ایده آل مثبت و ایده ال منفی بوده که در آخر نتیجه اولویت عوامل تاثیرگذار بر
یباشد.
توسعه گردشگری سالمت بشرح زیر م 

شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر در 57 ...
عوامل موثر

رتبه عوامل

هزینة تمام شدة درمان

اول

کادر درمانی آزموش دیده آشنا به زبانهای خارجه

دو م

محیط فرهنگی مناسب و امنیت اجتماعی برای کشورهای مسلمان

سوم

تهای مناسب در بخش حمل و نقل هوایی
بهرهمندی از زیرساخ 

چهارم

احکام و قوانین شرعی

پنجم

وجود یک ویزای درمانی خاص و سهولت صدور روادید

ششم

تهای الکترونیکی و برقراری ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی
وجود تسهیالت در بخش فناوری جهت پرداخ 

هفتم

نالملل
وجود مراکز در مانی متعدد و فوق تخصصی در سطح بی 

هشتم

گردشگران سالمت با هدف درمان ارزان نسبت به کشوری که در آن ساکن هستند ،دریافت درمان سریع و با کیفیت
و گردشگری در حین درمان یا دوران نقاهت عازم کشورهای دیگر میشوند .از این رو ،کیفیت باال در ارائه خدمات
و استانداردهای کیفی ،نیروی انسانی ،قیمت قابل رقابت با کشورهای منطقه ،زیرساختهای توریستی ،داشتن مزیت
رقابتی ،امنیت ،قوانین حمایتی و عوامل اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی از جمله عواملی است که میتواند به جذب
گردشگر کمک کند.
اجتناب از بار انتظار عامل اصلی برای گردشگری سالمت از انگلستان است ،در حالی که در ایاالت متحده ،دلیل
اصلی قیمت پایین خدمات در خارج از کشور است .از عواملی که باعث افزایش روز افزون سرازیری گردشگران
سالمت به کشورهای دیگر میشوند میتوان به افزایش هزینههای درمان در کشورهای پیشرفته به میزان %8سالیانه،
افزایش روزافزون کیفیت خدمات ارائه شده توسط مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی در کشورهای ارزان
یخواهند با صرف هزینه پایین
قیمت و اخذ تاییدیههای مربوط به استانداردهای جهانی ،افزایش تعداد افرادی که م 
خدمات با کیفیتی دریافت کنند اشاره نمود.
یکی از مهمترین عواملی که سبب میشود بیمار مکان دیگری غیر از محل زندگی خود را برای درمان انتخاب نماید،
قیمت ارزانتر خدمات است .هزینه تمام شده درمان در استان اصفهان نیز با توجه به نظر خبرگان در اولویت اول
تها در درمان ،نتیجه مستقیم عدم توانایی در برقراری ارتباط مناسب با بیمار است.
قرار گرفت .بسیاری از عدم موفقی 
تهای شناختی ،اتفاق میافتند.
عدم برقراری ارتباط مناسب در نتیجه تفاوت در فرهنگ ،زبان ،سطح سواد و محدودی 
نالملل جز عوامل زیر بنایی
کادر درمانی آموزش دیده و وجود مراکز درمانی متعدد و فوق تخصصی در سطح بی 
یدهد .پیشنهاد
یباشند که اهمیت نقش بیمارستانها در توسعه گردشگری سالمت را نشان م 
مرتبط با بیمارستانها م 
یگردد که مسئولین استان با تخصیص بودجة بیشتر به بیمارستانها جهت رشد آنها از نظر نیروی انسانی و
م
تجهیزات ،امکان توسعه آنها را فراهم کنند .همین طور مدیران بیمارستانها با توجه به این عوامل به نحوی عمل
کنند که زمینه جذب گردشگران سالمت به استان اصفهان فراهم شود.
یباشند؛
ايران از معدود كشورها يي در منطقه خاورميانه است كه مسايلي را كه دربردارنده جنبههاي اخالقي حساسي م 
يتر
يهاي كمك باروري را قانونمند كرده است .وجود همين قوانين در كنار سابقه طوالن 
مانند پيوند عضو و فناور 
ايران در علوم پزش يك نسبت به كشورهاي همجوار باعث افزايش تمايل شهروندان ساير كشورها بویژه کشورهای
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مسلمان براي مسافرت به ايران و دريافت خدمات سالمت مورد نظر شده است .استان اصفهان نیز بعنوان قطبی در
یباشد .وجود بهترین متخصصین و بیمارستانها در زمینههای پیوند عضو و
کشور جهت جذب این گردشگران م 
یهای زیبایی و همچنین وجود پژوهشگاه سلولهای بنیادی رویان و بهترین مراکز درمان ناباروری در
انواع جراح 
یباشد.
لهای مهم جهت جذب گردشگران سالمت م 
این استان از پتانسی 
با توجه به بررسی محققین تنها تحقیقات مشابه در این زمینه در سطح خارجی در هند انجام شده است .در این
تحقیق تواناسازهاي گردشگري سالمت به شرح زیر استخراج شده است:
پوشش بیمه ي درمانی ،مطالعه و تحقیق در زمینه ي پزشکی و دارویی ،بازار گردشگري سالمت ،تسهیالت و
نالمللی در بخش بهداشت و درمان ،رقابت جهانی ،قانون اهداي
امکانات زیربنایی در بخش سالمت ،همکاري بی 
عضو ،تعهد مدیریت ارشد ،سیاست ملی در بخش بهداشت و درمان ،کارکنان شایسته در بخش بهداشت و درمان و
یترین تواناساز در نظر
سیستم اطالعات کارا .در این تحقیق سیاست ملی در بخش بهداشت و درمان به عنوان اساس 
یشود که خود با تأثیر بر سایر عوامل زمینه ي همکاري
گرفته شده است .این تواناساز منجر به تعهد مدیریت ارشد م 
یکند.
نالمللی در بخش بهداشت و درمان را فراهم م 
بی 
یدهد که عوامل به روز بودن
و در سطح داخلی نیز در استان یزد انجام شده است .در این پژوهش نتایج نشان م 
اطالعات کادر بیمارستان و مرتبط بودن تخصص پزشکان با وظایف آنها ،اساسیترین عوامل در مدل توسعة
یباشند و باید در وهله ي اول بر آنها تأکید شود.
گردشگري سالمت م 
با استفاده از یافتههاي این پژوهش میتوان به این نتیجه رسید که گردشگري سالمت و توسعة آن در استان اصفهان
یکنند .این مهم
نیازمند عزم جدي براي جلب رضایت بیمارانی است که جهت معاینه یا درمان به این استان مراجعه م 
از طریق سرمایه گذاري در تجهیز و به روز کردن بیمارستانها و توسعة مهارت کادر بیمارستان مقدور خواهد بود.
تهایی نیز پیش روي محققین بوده است .مهمترین آنها در دسترس بودن خبرگان محدود
در این پژوهش محدودی 
یباشد.
شهاياندك انجام شده در این حوزه در استان اصفهان ،م 
درحوزة گردشگري سالمت به دلیل مطالعه و پژوه 
در قسمت پایانی ،پیشنهاداتی را براساس نتایج بدست آمده جهت بهتر شدن وضعیت گردشگری سالمت در استان
اصفهان تنظیم شده است.
هزینههای مربوط به درمان به صورت دقیق و شفاف جهت آگاهی بیماران مشخص شود و نظارت دقیقی بر روی
قیمتها و کیفیت عرضه خدمات درمانی و گردشگری انجام شود.
ایجاد تسهیالت اقامتی ،دسترسی به اینترنت در اتاق بیمار ،ارائه تسهیالت مطابق با ملیت و فرهنگ بیماران،
نالمللی به خصوص انگلیسی و عربی در مراکز پزشکی و درمانی.
بکارگیری مترجمانی به زبانهای بی 
نالمللی برای دسترسی بیماران به اطالعات
ایجاد وب سایتهایی مربوط به گردشگری سالمت به زبانهای بی 
پزشکی و درمانی در زمینه مسایلی از قبیل ارتباط با بیمارستانها و پزشکان مطرح ،قیمتها و هزینههای درمان و
اقامت و حمل و نقل و نحوه پرداخت این هزینهها.

شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر در 59 ...

لهایی با استانداردهای مورد تایید در نزدیکترین فاصله با بیمارستان با داشتن امکانات بعد از درمان برای
احداث هت 
بیمار و خانواده همراهش.
وجود آژانسهای گردشگری سالمت که تنها حمل و نقل بیماران را عهده دار باشند.
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Abstract
Tourism and its economy is currently in transition and one of the pillars of the
economy, the business world and plays a vital role in the global economy. In addition,
many planners and policy makers the economic development of the tourism industry
as a key element of their learning development . Health tourism as one of the aspects
of tourism, all travel is to improve the well-being and sustainable development and to
help the country's economy is dynamic. The health tourism, a national strategy to
increase the country's income and is considered a security arm. This study aimed to
identify and prioritize the factors influencing the development of health tourism in the
province has been done. To this end, the review of the literature and concepts in the
field of health tourism, factors have been studied. The aim of the present study was
descriptive and the practical results. Population health research expert's familiar with
the tourism industry in the province form and twenty experts available in 1393 was
used as an example. In order to identify factors influencing the population studied is
designed questionnaire. The questionnaire was developed in order to select the main
variables of the study sample was given to members and their comments on these
factors have been determined. In order to prioritize the identified factors TOPSIS
method is used. The second questionnaire to assess the impact of each factor to the
parameters specified in the sample was collected and summarized data, decision
matrix was. Finally prioritized according to the weight and importance of each of these
factors has been shown. The result shows that the priorities of the cost of treatment,
the highest priority in the development of health tourism is capable of Followed by
medical staff trained and familiar with foreign languages , good cultural environment
and social security for the Muslim world, Take advantage of appropriate infrastructure
in aviation , laws and codes, A special medical visas and ease of visas, The IT
department for the convenience of electronic payments And electronic
communications and telecommunications, There are several treatment centers and
specialized international the next priorities are the development of health tourism in
the province.
Keywords: prioritization of factors, health tourism, TOPSIS
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