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چكیده
مقدمه :با توجه به جايگاه مهم صنعت گردشگری پزشكي در اقتصاد جهاني و همچنين قابليت های ايران در اين صنعت ،پژوهش حاضر بـا
هدف بررسي و تحليل عوامل داخلي مؤثر بر توسعه گردشگری سالمت انجام شد.
مواد و روش کار :ابتدا با مرور ادبيات تحقيق و نظرات خبرگان ،عوامل داخلي مؤثر بر توسعه گردشگری سالمت شناسايي شدند .سپس با
استفاده از ابزارها و فنون مربوط به رويكرد نگاشت شناختي فازی و تحليل شبكههای اجتماعي ،مدل توسعه گردشگری سالمت استخراج و
سناريوهايي جهت بهبود وضعيت بر روی مدل آزمون شد.
یافته ها :در مجموع با  28نفر از خبرگان آشنا با صنعت گردشگری سالمت مصاحبه بعمل آمد .يافتههای پژوهش حاضر حاکي از آن بـود
که جهت رشد هر چه سريع تر صنعت گردشگری سالمت در کشور ،عوامل متعددی تأثيرگذار هستند کـه از ايـن ميـان عامـل بازاريـابي و
تبليغات ،امنيت ،وجود نيروی متخصص و توانمند در زمينههای گوناگون پزشكي و نيز افزايش تعداد مراکز درمـاني مهـمتـر و تأثيرگـذارتر
هستند.
بحث و نتیجه گیری :با توجه به ظرفيتهای بالقوه ای که در حوزه گردشگری سـالمت در ايـران وجـود دارد و نيـز براسـای نتـاي ايـن
پژوهش ،پيشنهاد ميشود ب ه عوامل اصلي توسعه گردشگری سالمت توجه بيشتری معطوف شود و با برنامهريزی مناسب قدمهايي در ايـن
جهت برداشته شود.
کلیدواژه :توسعه گردشگری سالمت ،تكنيك نگاشت شناختي فازی ،تحليل شبكههای اجتماعي



نويسنده پاسخگو :يزد ،دانشگاه علم و هنر ،دانشكده علوم انساني ،گروه مديريت
E-mail: asadi@sau.ac.ir

Downloaded from payeshjournal.ir at 8:28 +0330 on Sunday September 26th 2021

توسعه گردشگري سالمت با رويكرد كيفي نگاشت شناختي

گردشگری به يكي از بخش های در حال رشد در جهان امروز تبديل
شده است و اثر آن بسيار فراتر از جنبههای اقتصادی و کسب و کـار
است .با افزايش روز افزون تقاضای سفر و گردشگری و تبديل شـدن
صنعت گردشگری به يكي از بزرگترين صنايع در جهان هر کشور به
منظــور جــذد گردشــگران بــالقوه دزم اســت در راســتای توســعه
اجتمــاعي اقتصــادی و رشــد زيــر بنــايي خــويش تــالش کنــد [.]1
گسترش فنون ارتباطي همراه با انتقال دانش پزشكي باعث به وجود
آمدن شكل جديدی از گردشگری به نام سالمت گرديـده اسـت .بـه
عبارت ديگر ترکيب پزشكي و گردشـگری امـروزه بـه عنـوان شـكل
جديدی از حوزه گردشگری مطـر اسـت [ .]2گردشـگری سـالمت
يكي از شاخههای صنعت گردشگری است که بـا توجـه بـه افـزايش
سطح اگاهي و رفاه در جهان به مثابه يك کسب و کـار بـزرو و پـر
رونق در آمده است [ .]3گردشگری سالمت ،سفری سازمان يافتـه از
محيط زندگي فرد بـه مكـان ديگـر اسـت کـه بـه منظـور بهبـود و
دستيابي مجدد به سالمت جسمي و روحي فـرد صـورت مـيپـذيرد
[ .]4سابقه گردشگری سالمت با توجه بـه افسـانههـا و روايـتهـای
تاريخي که افراد متعددی با سفر به سرزمينهای دور دسـت در پـي
روش های درماني و اکسيرهای جواني و زيبايي بودهاند ،را مـيتـوان
هم ارز و هم سابقه با خود پزشكي دانست [ .]5در سـالهـای اخيـر
گردشگری سالمت در کشورهای متعددی اعم از توسـعه يافتـه و در
حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است [ .]6شكل بسـيار مـدرن از
گردشگری سالمت سفر افراد به خارج از کشور بـرای بهـرهگيـری از
خدمات سالمت ،مؤسساتي اسـت کـه در حرفـه خودشـان ،شـهرت
جهاني دارند .هر گردشگر سالمت سه برابر يـك گردشـگر معمـولي،
موجب ورود ارز به کشور مي شود [ .]6کشور ايران بر اسای اهـداف
توسعه چشمانداز  20ساله خود در افـق  1404يكـي از قطـبهـای
اصلي گردشگری سالمت در منطقه خواهد گرديد [ .]7ايران بايـد از
تواناييهای خود در صنعت مراقبتهای سالمت برای بهـرهمنـدی از
مزايای گردشگری سالمت استفاده نمايد و در حـال حاضـر در علـم
پزشكي مانند سـلولهـای بنيـادی و تـرميم ضـايعات نخـاعي جـزو
کشورهای برتر جهان است .همچنـين در زمينـه نابـاروری ،مباحـث
راديولوژی تهاجمي ،کليه و کبد قادر به رقابت با کشورهای پيشرفته
جهان است [ .]8مطالعات گسترده در زمينه گردشگری سـالمت در
ايران وجـود نـدارد و شناسـايي جـامع توانمندسـازهای گردشـگری
پزشكي در ايران و ارزيابي روابط و تأثيرات آنها بر هم ضـروری بـه
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نظر ميرسد .توانمندسازهای گردشگری پزشـكي ،عوامـل تأثيرگـذار
بر رشد و توسعه پزشكي اند [ .]9عواملي که باعث ايجاد تقاضا بـرای
گردشگری سالمت ميشوند عبارتند از :قيمت کمتـر ،جسـت و جـو
برای يافتن کيفيت بهتر درمان ،توجه به مسائلي از قبيل فرهنـ و
زبان ،دسترسي آسان به اطالعات ،بيمه های درماني ناکارآمد ،ظهـور
فناوری اطالعات و ارتباطات ،وجود طب جايگزين ،روش های جديد
درمان ،رشد صنايع حمل و نقـل هـوايي و هتـلداری و مخـابرات و
محرمانه بودن اطالعات بيمار [ .]10با رجوع به صـنعت گردشـگری
مي توان بيان نمود که گردشگران راضي به احتمال زياد مكـانهـايي
را که به آنجا سفر کردهاند را به سايرين معرفي خواهند کرد .اين امر
يكي از ارزان ترين و تأثيرگذارترين نـوع بازاريـابي و پيشـرفت اسـت
[ .]11ناملموی بودن خدمات گردشگری سالمت و پيچيده و متنوع
بودن اين صـنعت ،از نظـر ارائـه کننـدگان خـدمات بـه گردشـگران
سالمت ،باعث وابستگي شديد اين صنعت بـه اطالعـات شـده اسـت
[ .]10اينترنت ابزار اصلي است که گردشگران از طريق آن ،اطالعات
دزم را در مــورد صــالحيت حرفــهای پزشــكان خــارجي بــه دســت
مــيآورنــد [ .]1مســهله گردشــگری درمــاني پيچيــده ،پويــا و
غيرساختاريافته است .عوامل گوناگوني مي تواند در توسـعه صـنعت
گردشگری درماني تأثيرگذار باشند ،اين عوامل بر هم تأثير گذارند و
روابط چندگانه با يكديگر دارنـد [ .]12پيشـرفتهـا و دسـتاوردهای
پزشكي و سطح بادی تجهيزات بهداشتي درماني در ايران ،امكـان و
فرصتهای جديدی را برای حوزه گردشگری به ويژه در زمينه جذد
گردشگری سالمت ايجاد کرده است [ .]13مطالعاتي کـه در زمينـه
گردشگری پزشكي و بـه طـور کلـي گردشـگری سـالمت در ايـران
صورت گرفته است ،بيشتر به سالهای اخير مربوط مـيشـود کـه از
جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره کرد :خوارزمي و همكاران در
پژوهشي تحت عنوان "عوامل مؤثر بر ارتقـای گردشـگری سـالمت
مقايسه ديدگاه گردشگران خارجي و مديران داخلي" به اين نتيجـه
دست يافتند که عوامـل فرهنگـي از وضـعيت مطلـود و اثرگـذاری
باديي از ديـدگاه گردشـگران خـارجي و مـديران داخلـي برخـوردار
هستند .همچنين حمايتهای دولت در ارائه خـدمات ويـزا و اقامـت
برای گردشگران معياری مهم در انتخاد مقصد شناسـايي شـد [.]9
سعادت نيا و مهرگان در پژوهشي تحت عنوان "شناسـايي و اولويـت
بنــدی عوامــل تأثيرگــذار در جــذد گردشــگران پزشــكي ،از منظــر
گردشگران عربي ،در بيمارستان رضوی مشهد" ابتـدا شـاخصهـای
مؤثر در توسعه گردشگری پزشكي از ديدگاه گردشگران عـرد زبـان

ميرمحمد اسعدی و

توسعه گردشگری سالمت ...

حوزه خلي فاری را رتبه بندی کرده و سپس با اسـتفاده از ديـدگاه
کارشناسان بـه اولويـت بنـدی عوامـل مـؤثر در جـذد گردشـگران
پزشكي پرداخته و چنين نتيجهگيـری مـيکننـد کـه عامـل هزينـه
نسبت به ديگـر عوامـل از اولويـت بـادتری برخـوردار اسـت .وجـود
تجهيزات بيمارستاني مناسب و نيز پزشكان و کادر درماني ماهر نيـز
از عوامل مهم در اين راستا به شمار ميآينـد [ .]13ملكـي و تـوانگر
پژوهشي با عنوان "بررسي و تحليل چالشهای گردشگری مشـهد از
منظر بيماران خـارجي" انجـام دادنـد .نتـاي نشـان داد مهـمتـرين
مشكالتي که گردشگران سالمت در مراجعه و اقامـت بـا آن مواجـه
بوده اند عبارت است از :ضعف در سيستم بازاريابي و اطالعرسـاني در
فرايندهای پژوهش و درمان در شهر مشهد ،ضعف سيسـتم پـذيرش
الكترونيكي بيماران ،نحوه پرداخت هزينهها وضعف سيستم مباددت
مــالي بيمارســتانهــا ،نبــود پشــتيباني زبــانهــای خــارجي در
بيمارستانها ،فقدان بستههای کامل گردشگری سالمت و مشـكالت
مربوط به فرايندهای اخذ ويزا و حمل و نقـل شـهری [ .]12مروتـي
شريف آبادی و اسديان اردکاني در پژوهشي پس از مـرور پيشـينه و
شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه گردشـگری پزشـكي ،بـا اسـتفاده از
روش مدل سازی ساختاری تفسيری به بررسـي تـأثيرات مسـتقيم و
غير مستقيم عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری پزشكي استان
يزد پرداخته انـد .نتـاي ايـن پـژوهش نشـان داد کـه بـه روز بـودن
اطالعات کادر بيمارستان و مرتبط بودن تخصص پزشكان با وظـايف
آنها ،اساسيترين عوامل در توسـعه گردشـگری پزشـكي هسـتند و
بايد در وهله اول به آنها تأکيد شـود [ .]7سـين در پژوهشـي بـا
عنوان "ارزيابي گردشگری پزشكي در هنـد" بـه ايـن نتـاي دسـت
يافت که گردشگری پزشكي يك صنعت در حال رشد چنـد ميليـارد
ددری در سراسر جهان است که آن را مستلزم تجـارت در خـدمات
دو صنعت بزرو پزشكي و گردشگری ميکنـد .مهـم تـرين مزايـای
رقابتي هند در عرصه پزشكي هزينه کـم ،شـهرت فـراوان در بخـش
پيشرفته مراقبت های پزشكي (جراحي قلـب و عـرو  ،پيونـد اع ـا،
عمل جراحي چشم) و تنوع بسيار منحصر به فرد گردشگری موجود
است [ .]14کـارلوی در بررسـي نشـان داد کـه متغيرهـايي ماننـد
قيمت های نسبي ،درآمـد سـرانه ،سـرمايه انسـاني و هزينـه دولـت،
تقاضای گردشگری بين المللي در کشور پرتغال را تحت تـأثير قـرار
ميدهد [ .]15با توجه به ظرفيت بالقوه ايران در گردشگری سالمت
و هم چنين نبود پژوهشي جـامع در مـورد عوامـل مـؤثر در توسـعه
گردشگری سالمت در ايران ،پژوهش حاضر بـرای شناسـايي عوامـل

هدف اصـلي ايـن پـژوهش توصـيفي تحليلـي دسـتيابي بـه توسـعه
گردشگری سالمت بود .در اين تحقيق به توصيف و تفسير شـرايط و
روابط موجـود بـين عوامـل مختلـف در حـوزه گردشـگری سـالمت
پرداخته شـده اسـت .همچنـين در راسـتای ارتقـای کيفيـت نتـاي
پژوهش ،از منظر روش شـناختي بـر اسـای روش تحقيـق آميختـه
انجام مي شود .زيرا ترکيبي از روشهای مختلف را طي چند مرحلـه
و بر اسای يك طر از پيش تعيين شـده بـه کـار گرفتـه و نتيجـه
نهايي حاصل ترکيبي از روشهـای تحقيقـاتي اسـت نـه يـك روش
خاص .جامعـه آمـاری ايـن تحقيـق عبـارت بـود از خبرگـان حـوزه
گردشگری و همچنين حوزه بهداشت و درمـان بـا تجربـه کـافي در
زمينه گردشگری سالمت دارای تجربيات کاری و مديريتي مناسـب.
با توجه به شرايط کنوني گردشگری سـالمت ،بـرای نمونـهگيـری از
روش نمونهگيری گلولهبرفـي اسـتفاده شـد و طـي چنـدين مرحلـه
برخي کارشناسان زبده شناسايي و پس از دريافـت اطالعـات از هـر
کدام ،از آن ها خواسته شد که افراد صاحب نظر ديگر را معرفي کنند
و در نهايت تعداد  28نفر از خبرگان جامعه آماری برای مشارکت در
طراحي مدل انتخـاد شـدند .در چهـارچود روششناسـي پـژوهش
آميخته ،فرآيند مدل سازی توسعه گردشگری سالمت در ايـن مقالـه
بدين صورت انجام شد .چهارچود مفهومي اوليه توسعه گردشـگری
سالمت بر اسای نتـاي مطالعـه مبـاني نظـری و پيشـينه پـژوهش،
استخراج و پس از انجام تحليلهای دزم ،مدل کيفـي بـرای توسـعه
گردشگری سالمت ارائه شده است .برای انجام تحليلها و مدلسازی
از روش نگاشت شناختي فازی و شبكههـای اجتمـاعي بـرای انجـام
تجزيه و تحليل های کمّي مورد نياز کمك گرفتـه شـده اسـت .نـرم
افزار مورد استفاده برای اجرای نگاشت شناختي فازی Fcmapper
و نرمافزار مورد استفاده در تحليل شبكههای اجتماعي  Pajekبـود.
با توجه به اينکه عوامل متعددی بر روی توسعه گردشگری سـالمت
تأثيرميگذارند ،ضروری است که به جنبههای مختلف آن توجه شود
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داخلـي مــؤثر بـر جــذد گردشــگران درمـاني و توســعه گردشــگری
سالمت ،ضروری و اساسي به نظر مي رسد .سؤادت اساسـي تحقيـق
اين است که عوامل مؤثر بـر توسـعه گردشـگری سـالمت کدامنـد
ميزان اهميت هر يك از اين عوامل تا چه ميـزان مـيباشـد و چـه
راهكارهـايي را مـيتــوان بـرای بهبـود وضــعيت گرشـگری ســالمت
پيشنهاد کرد

که به سهولت ميسـر نمـيشـود و مـيبايسـت از روش تحقيـق کيفـي
استفاده شود.
در آغاز با بررسي پيشينه پژوهش و مطالعه کتابخانهای عوامـل مـؤثر بـر
توسعه گردشگری سالمت شناسايي و استخراج شد .در ايـن مرحلـه 14
عامل به دست آمد .مرحله بعد شامل مصاحبههای نيمه سـاختاريافته بـا
 5نفر از خبرگان اين حوزه بـه منظـور شناسـايي عمـدهتـرين عوامـل و
اختصاصيسازی نگاشت موردنظر بود .به منظور پاديش عوامـل و روابـط
بين آنها از طريق روش دلفي با  9نفر از خبرگـان ادامـه يافـت کـه در
نتيجه آن از فهرست تهيه شده تعدادی از عوامل حذف ،ادغام يـا اضـافه
شدند .مبنای توافـق نيـز معنـادار بـودن مفـاهيم در حـوزه گردشـگری
سالمت بود .فهرست پاديش شده عوامل مرتبط بـا گردشـگری سـالمت
در جدول  1ارائه شده است.
اســتخراج و تحليــل نقشــه علگــي خبرگــان ،دومــين مرحلــه از فراينــد
مدلسازی کيفي است .پس از انجام هماهنگيهای دزم و برگزاری يـك
تا دو جلسه مصاحبه عميق با هر يك از خبرگان بر مبنای چهـارچوبي از
پيش تدوين شده ،بار ديگر جدول عوامل به خبرگان ارائه گرديد و پـس
از تأئيـد نهــايي توســط خبرگــان ماتريســي از عوامــل مـؤثر بــر توســعه
گردشگری سالمت تهيه و خبرگان ارائه گرديد .خبرگان با نمره دهـي از
 -1تا  + 1چگونگي ارتباط بـين عوامـل و شـدت هـر يـك از عوامـل بـر
توسعه گردشگری سـالمت را نشـان داده و بـه ايـن ترتيـب مـاتريس را
تكميل نمودند و بنابراين مدل ذهني هر خبـره بـه دسـت آمـد .سـپس
نقشه علگي هـر خبـره در نـرم افـزار  Fcmapperترسـيم شـد و بـرای
اطمينان از دقت فرايند ثبت و استخراج مدل ذهني خبرگان ،نقشه علگي
ترسيم شده به تأييد خبرگان مربوط رسانده شـد .پـس از آن کـه مـدل
ذهني خبرگان تعيين و تحليلهای اوليه در رابطه بـا آن انجـام گرفـت،
امكان استخراج نقشه علگي ادغامي برای مدل توسعه گردشگری سـالمت
بررسي شده که اين امر طي مراحل زير صورت گرفته است:
 -1بررسي رابطه بين ويژگيهـای شخصـي خبرگـان (سـن ،جنسـيت،
سابقه کار ،ميزان تحصيالت ،نوع سازمان) و شـاخصهـای پيچيـدگي و
قلمرو نقشه علگي آنها  -2بررسي وضعيت تشابه يـا فاصـله بـين نقشـه
علگي خبرگان.
پاسخگويي به اين موارد امكانپذيری ادغـام نقشـههـای علگـي خبرگـان
برای دستيابي به نقشه علگي ادغامي را نشان ميدهد .برای پاسخ به ايـن
سوادت از آزمـونهـای کروسـكال والـيس ،يـومن وايـت نـي و ضـريب
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همبستگي اسپيرمن در نرم افـزار  Spssو نيـز تشـكيل مـاتريسهـای
اوليه ادغامي در نـرم افـزار  Excelو ترسـيم آنهـا در  Fcmapperو
سپس تحليل نقشههای ادغامي استفاده شد.
با توجه به نتاي به دست آمده از آزمـونهـای فـو مشـخص شـد کـه
ميتوان نسبت به ادعام نقشههای علگي خبرگان اقدام کرد.
جدول  ،2ماتريس ادغامي خبرگان را نشان ميدهد .اعداد ايـن مـاتريس
ميزان تأثير هر متغير بر ديگری را بر اسای جمـعبنـدی نظـر خبرگـان
نشــان مــيدهــد .پــس از ادغــام نظــر خبرگــان ،ميــزان تأثيرگــذاری و
تأثيرپذيری هر يك از عوامل در نرمافزار  Fcmapperتجزيـه و تحليـل
ميشود .اين نتاي در جدول  3نشان داده شـده اسـت .هـر چـه عـاملي
درجه مرکزيت بادتری داشته باشد ،در شبكه عوامـل دارای تأثيرگـذاری
بادتری خواهد بود .با توجه به جدول  3و ارزيابي نقش عوامل در بهبـود
وضعيت ساير عوامل سناريوهايي بررسي شده است که نتيجه  2مـورد از
آنها ارائه شده است .در اولين سناريو وضعيتي شبيهسازی شـده اسـت
که در آن به رغم توجه به تبليغات ،کاری برای کـاهش هزينـه خـدمات
درماني و تندرستي انجام نگيـرد .در سـناريو دوم افـزايش تعـداد مراکـز
درماني بدون توجه به جديد بـودن تجهيـزات و فنـاوری آنهـا بررسـي
شده است .نتاي اين سناريوها در شكل  1نشان داده شده است.
نتاي حاصل از سناريو اول نشان ميدهد در صورتي که تنها به بازاريـابي
و تبليغات توجه شود ،بجز امنيت ،کادر درماني متخصص و جاذبـههـای
گردشگری ،ساير عوامل نيز در جهـت بهبـود تغييـر مـيکننـد .ايـن در
حالي است که نتاي سناريو دوم حاکي از حساسيت پايين سـاير عوامـل
نسبت به عامل تعداد مراکز درماني است .بـدين معنـا کـه تعـداد مراکـز
درماني بدون توجه به امكانات و تجهيزات بهروز آنها نميتوانند موجـب
جذد گردشگران سالمت به يـك منطقـه شـوند .پـس از شـبيهسـازی
سناريوهای مختلف بر روی مدل ،دادههای ماتريس ادغامي خبرگـان در
نرم افزار  Pajekوارد و گرافي از مدل رسم شد.
اين گراف در واقع مهمتـرين عوامـل تأثيرگـذار بـر توسـعه گردشـگری
سالمت را نشان ميدهد .همـانطـور کـه مشـاهده مـيشـود در گـراف
ترسيمي ،شكل هندسي به کار رفته به عنوان نماد هر يـك از عوامـل ،از
لحاظ اندازه با يكديگر متفاوت اسـت .دليـل ايـن امـر تفـاوت در ميـزان
اهميت هر يك از عوامل در مدل است .به عبارت ديگر با توجه به روابـط
علگي بين عوامل ،هر عـاملي کـه اهميـت و نقـش مهـمتـری در توسـعه
گردشگری سالمت دارد ،با نماد بزرگتر رسم شـدهاسـت و مـيتـوان بـا
مشاهده گراف ارائه شده عوامل را از لحاظ اهميت ،اولويتبندی کرد.
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تأثیرپذیری

تأثیرگذاری

ميرمحمد اسعدی و

توسعه گردشگری سالمت ...

اين پژوهش و سناريوهای بررسي شده و با توجه بـه ايـنکـه کشـور
ايران دارای مناطق درماني طبيعي برای جذد گردشـگران سـالمت
است ،توصيه ميشود با سرمايهگذاری و احداث مراکز درماني در اين
مناطق و همچنين توجـه بـه زيرسـاختهـای حمـل و نقـل جهـت
دسترسي راحت به اين مكان ها ،تعداد گردشگران سالمت را افزايش
داد .نقش تعداد مراکز درمـاني و بيمارسـتان هـا در توسـعه صـنعت
گردشگری سالمت که مورد تأکيد مدل است ،به واسطه نتـاي ارائـه
شده توسط موسوینژاد و همكاران ] [25پشتيباني ميشود .بنابراين
مي توان با افزايش تعداد مراکز درماني و بيمارستانهای درجـه يـك
که دارای مجوز آی پي دی و استانداردهای بينالمللـي هسـتند ،بـه
رشد و توسعه سريع تر اين صنعت کمك شايان توجهي نمود .چراکه
افزايش تعداد مراکز درماني ،بيمارستانها و آزمايشگاهها از يـك سـو
از اتالف وقت بيماران و منتظر ماندن در صـفهـای طـودني انتظـار
جلوگيری مينمايد و از سوی ديگر ،ايـن امكـان را بـرای پزشـكان و
کادر درماني فراهم مي آورد که بهتر پاسخگوی بيماران باشند .البتـه
اين امـر کمـك و همراهـي مسـهودن و دولـت را مـيطلبـد کـه بـا
تخصيص هر چه بيشتر بودجه بـه ايـن بخـش از سـالمت و احـداث
مراکز درماني متعدد در مكان های مناسب و قابل دستری بيمـاران،
به بهبود و رشد و پيشرفت گردشگری سالمت در داخل کشور کمك
نمايند .بر اسای نتاي تحليل نگاشت شناختي فـازی ،تعـداد مراکـز
درماني بيشترين تأثيرپذيری و امنيـت بـادترين تأثيرگـذاری را دارا

بحث و نتيجهگيري

در اين پژوهش ،پس از مطالعه مفـاهيم نظـری ،مـدل کيفـي بـرای
تبيين عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری سالمت با استفاده از ابزارهـا
و رويكردهای نگاشت شناختي فازی و تحليل شبكههـای اجتمـاعي
ارائه شده است تا بتوان از طريق سياستهای سـنجيده ،گردشـگری
سالمت را توسعه داد .همانطور که مشاهده شد مدل استخراج شده
شامل  10عامل است .نقش اين عوامل در مـدل بـه عنـوان محـر
برای توسعه گردشگری سالمت مورد توجه قرار گرفتـه اسـت .تـأثير
بازاريابي و تبليغات بر توسعه گردشگری سالمت که در مـدل نشـان
داده شده است با يافتههای محمدی يگانـه ] [18تطـابق دارد .ارائـه
تبليغات داخلي و خارجي جهت به تصوير کشاندن امكانات پزشـكي
و توانايي های پزشكان در توسعه صنعت گردشـگری سـالمت بسـيار
مؤثر خواهد بود و پيشنهاد ميشود با شناخت انگيزههای گردشگران
و هدايت آنها به سمت جاذبههای درماني برای درمان و نيز با انجام
تبليغـات حرفــهای و اســتفاده از تبليغـات در قالــبهــای نوشــتاری،
ديــداری و شــنيداری شــناخت و آگــاهي گردشــگران ســالمت را از
محتوای گردشگری سالمت و مراکز درماني افـزايش داد و زمينـه را
برای جـذد گردشـگران بيشـتر مهيـا کـرد .همچنـين تأثيرپـذيری
تبليغات و بازاريابي از سهولت سفر و جاذبههـای گردشـگری کـه در
مد ل مدنظر قرار گرفته است ،با نتاي ارائـه شـده توسـط عزيـزی و
زاهدی ] [1و جعفری و همكاران ] [20همخواني دارد .طبـق نتـاي
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هستند .از اينرو مي توان بدين گونه تفسير کرد که مؤثرترين عامـل
برای توسعه گردشگری سالمت ،تصميماتي است که در حوزه تأمين
امنيت گردشگران سـالمت اتخـاذ مـيشـود .مـيتـوان دليـل آن را
حسای بودن افراد بيمار و روحيـه شـكننده آنهـا در صـورت بـروز
مشكل امنيتي و نياز به انجام درمان در محيطي ايمن و آرام تفسـير
کرد .از سوی ديگر ،تأثيرپذيری بادی تعداد مراکز درماني نسبت بـه
ساير عوامل مؤثر نشان ميدهـد کـه در صـورت توسـعه گردشـگری
سالمت ،همزمان با افزايش تعداد مراکز درماني در آن منطقـه ،ايـن
عامل مي تواند نقش زيادی در ايجاد هر نوع بهبود در توسعه صـنعت
گردشگری سالمت ايفا کند .اهميت نيروی انساني و توانمندی کـادر
درماني که در مدل ترسيم شده نشان دهنده ضرورت ايـن عامـل در
نظر گردشگران سالمت است .ارائه مؤثر خدمات بهداشتي درماني به
طور جدی تحت تأثير نيروی انساني توانمند است و نيـروی انسـاني
توانا و متخصص ،اسای و قلب نظام سالمت است .از اين رو بايـد بـا
برگزاری دورههای مختلف آموزشـي و بـهروز بـرای کـادر درمـاني و
همچنين به کارگيری آنها در بخشهای مختلف درماني متناسب با
دانش و مهارت آموخته شده به آنها ،کيفيت خدمات ارائه شـده بـه
گردشگران جويـای سـالمت را افـزايش داد کـه خـود باعـث جلـب
رضايت و بازگشت مجدد گردشگران به آن مرکز را به دنبال خواهـد
داشت .عالوه بر اين با توجه به ظرفيتهـای بـادی کشـور ايـران در
حــوزه گردشــگری ســالمت ،مــيتــوان بــا بــه دســت آوردن اعتمــاد
گردشگران حوزه سالمت ،موفق به جذد گردشـگران بيشـتر شـد و
برای اين امر بايد در زمينه بازاريابي و تبليغات ،شناسـاندن امكانـات
پزشكي مناطق مختلف کشور اعم از طبيعي و غير طبيعي به مـردم،
توجه به زيرساخت های حمل و نقل جهت دسترسي آسـان بـه ايـن
مراکز درماني و همچنين تربيت کادر درمـاني توانـا و متخصـص در
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Health Tourism Development with Qualitative Cognitive Mapping Approach
Mir Mohammad Asadi 1, Mehdi Basouli 2, Yasamin Boroumandzad 1, Saeede Derakhsh 1
1. Faculty of Human Sciences, Science and Art University, Yazd, Iran
2. Jahad Daneshgahi of Yazd Province, Yazd, Iran
Payesh 2019; 18(5): 455- 464
Accepted for publication: 15 September 2019
[EPub a head of print-29 September 2019]

Objective (s): Iran is one of the active centers of health tourism in the West Asia (Middle East). Due to the importance of the
medical tourism industry from economic perspective and the potentials that exist in Iran, the purpose of this study was to
investigate and analyze the internal factors affecting the development of health tourism.
Methods: This was a qualitative study. After comprehensive review of literature a sample of experts were interviewed in order
to find out internal factors affecting the development of health tourism. Then, using techniques related to fuzzy cognitive
mapping approach and social networks analysis, health tourism development model was extracted and scenarios for improving
the situation on the model were tested.
Results: In all 28 experts were interviewed. The findings illustrated different factors that contributed to the rapid growth of the
health tourism industry. The most important factors included: marketing, security, having specialized staff in various medical
fields, as well as the number of medical centers.
Conclusion: Considering the potential of health tourism in Iran and the results of this research, it is suggested to focus on the
main factors identified by this study and take step by step actions to develop health tourism with a proper planning.
Key Words: Healthy Citizen Campaign, Health-based messages, Tehran
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