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 بندي عوامل مؤثر بر انتخاب يک مقصد گردشگري پزشکيشناسايي و اولويت

 

 3، سحر رفیعی2، غالمرضا جندقی1جعفری محمدباقر یدس

 
 

  چكيده
 و شناسايی حاضر، انجام پژوهش از هدف. است ناچیز بسیار زمینه اين در كشور به ورودي گردشگران تعداد هنوز پزشکی، گردشگري حوزه در ايران فراوان مزايايوجود  با مقدمه:

 .بود پزشکی گردشگري مقصد يک انتخاب بر تأثیرگذار عوامل بندياولويت

 تشکیل را پژوهش نمونه هاآن از نفر 12 تعداد بود كه پزشکی گردشگري موضوع به آشنا خبرگان شامل آماري آن و جامعه پیمايشی -توصیفی نوع از مطالعه اين :بررسيروش 

 تحلیل سلسله فرايند با روش هاداده شد و استفاده نامهپرسش از پزشکی، گردشگري مقصد يک انتخاب بر مؤثر شده استخراج عوامل بندياولويت و اهمیت سنجش براي .دادند

 .گرفت ( مورد تجزيه و تحلیل قرارAnalytical Hierarchy Process) AHPمراتبی 

 اولويت و اهمیت از درمان تکنولوژي بعد شده،شناسايی  ابعاد میان در. گرديد شناسايی شاخص 24بعد و  4در  پزشکی گردشگري مقصد يک انتخاب بر مؤثر عوامل ها:يافته

 . بود برخوردار ابعاد ساير به نسبت بیشتري

 اقتصادي عوامل درمان، فرايند و كاركنان درمان، تکنولوژي» بعد چهار شامل اهمیت ترتیب به پزشکی گردشگران جذب بر مؤثر كه عوامل گفت توانمی كلی طور به گيري:نتيجه

 .شودمی ايران به یپزشک يگردشگر بیشتر جذب موجب ها،آن از يک هر هايشاخص و عوامل اين به توجه كه باشدمی «گردشگري عوامل و

 خدمات سالمت؛ رفتار انتخابی پزشکی؛ گردشگري هاي کليدي:واژه

 
 15/3/1397تاريخ چاپ:  7/3/1396 پذيرش مقاله: 29/8/1396 مقاله: دريافت

؛ 1397مدیریت اطالعات سالمت . بندي عوامل مؤثر بر انتخاب يک مقصد گردشگري پزشکيشناسايي و اولويت .، جندقی غالمرضا، رفیعی سحرمحمدباقر یدس جعفری ارجاع:

15 (2 :)89-83 
 

 مقدمه
 برای پاک و سالم حال یندر ع و پردرامد صنایعاز جمله  گردشگری صنعت
 اقتصادی، سیاسی، ثبات بیانگر آن، رونق که گرددمی محسوبهر کشور  اقتصاد

 اخیرهای سالدر  (.1) است جهان کشورهای علمی و فرهنگی امنیتی، اجتماعی،
 گردشگری» عنوان بهآن  از کهاست  شدهاضافه  سفرها به دیگری هدف

 انجام برای کشورها دیگر به مسافرت سالمت، گردشگری .شودمی یاد «سالمت
 زیبایی، هایعمل پزشکی،دندان پزشکی، هایمراقبت انواع جراحی،عمل 

و...  یمعدنآب  هایچشمه همچون طبیعی بخش سالمت عوامل از مندیبهره
 درمانی گردشگری تندرستی، گردشگری» دسته سه به را آن توانمی که باشدیم
 (.2کرد ) تقسیم «پزشکی گردشگری و

که  دهدمی نشان پزشکی گردشگری زمینه در موفق کشورهای سوابق
 جذب برای الزم یافزارسخت و یافزارنرم هایزیرساخت ایجاد زمینه در هاآن

 و یرسانبه اطالع توانمی جمله آن از که اندداشته زیادی هایموفقیت گردشگر
 برای سازیفرهنگ ویزا، اخذ در سهولت برای خدمات ایجاد مناسب، تبلیغات
 افزارینرم بخش در الزم مقررات و قوانین تدوین و سالمت گردشگر پذیرش

 هایبیمارستان و هاآسایشگاه ها،هتل ایجاد ی،افزارسخت بخش دراشاره کرد. 
 به مزیت دارای تخصصی هایحوزه تعیین و خارجی بیماران جذب جهت خاص

 عوامل ترینمهم از گردشگر، جذب برای فیزیکی هایزیرساختمنظور توسعه 
 (.3) شودمی محسوب عرصه این در موفقیت
 چکاپ در ترکیه جهان، مختلف کشورهای بین در اکنون مثال، عنوان به

 خدمات در مکزیك ارتوپدی، و قلب جراحی زمینه در هند لیزر، و چشم
 هایجراحی در تایلند سنتی و گیاهان با درمان در جنوبی کره پزشکی،دندان
 قرار جهان مختلف نقاط در بیمارانشدت مورد توجه  به جنسیت تغییر و زیبایی
 (.4) اندگرفته

 گردشگران تعداد هنوز گردشگری، حوزه در ایران فراوان مزایایباوجود 
 اکنون. باشدمی نفر هزار 12 حدود در و ناچیز بسیار کشور به ورودی پزشکی

 زیادی خبر هنوز موجود، هایقابلیت وجود تمام با چرا که است آن اساسی سؤال
 به توجه با(. 2) نیست؟شده  ذکر امکانات از استفاده برای خارجی گردشگرهای از

 و اخیر هایسازییتظرف و پیشرفته کشورهای در درمانیهای هزینهباال بودن 
 از جمله  خاورمیانه کشورهای برخی در درمان المللیبین استانداردهای ارتقای

 
 
 
 
 
 
 
 
 

باشد كه با حمايت دانشگاه می 70248نامه كارشناسی ارشد با شماره مقاله حاصل پايان
 .انجام شده استتهران 

هاي طالعاتی، گروه مديريت صنعتی و مالی، دانشکده مديريت و استاديار، مديريت سیستم -1
 (طرف مکاتبه )نويسنده حسابداري، پرديس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ايران

Email: sm.jafari@ut.ac.ir 

حیاتی، گروه مديريت دولتی، دانشکده مديريت و حسابداري، پرديس استاد، آمار  -2
 فارابی، دانشگاه تهران، قم، ايران

دانشکده مديريت و كارشناس ارشد، مديريت اجرايی، گروه مديريت بازرگانی،  -3
 حسابداري، پرديس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ايران

 مقاله پژوهشي

http://dx.doi.org/10.22122/him.v15i2.3020
https://orcid.org/0000-0003-2042-2756
mailto:sm.jafari@ut.ac.ir


 
 

 
 

http://him.mui.ac.ir 

  انتخاب مقصد گردشگري پزشکی

 84 1397خرداد و تیر /  دوم / شماره پانزدهم اطالعات سالمت / دوره تیریمد

 کنونا که را بیمارانی سب،منا تبلیغات و ریزیبرنامه با توانمی ترکیه، و ایران
 .(4) کرد جلب کشور یسوبه  کنند،می مراجعه اروپایی کشورهای به درمان برای

 چهار هب باید همواره پزشکی گردشگران جذب و درمانی گردشگر زمینه در
 حرفه شاغالن هایتوانمندی» شامل که داشت توجه زمینه این در اساسی بخش

 هایهزینه و درمان اقتصاد جهانی، هایاستاندارد و روز هایتکنولوژی پزشکی،
 در هاییپژوهش زمینه این در(. 5) باشدمی «هاکشور داخلی مقررات و درمانی

 توانمی هانآ اساس بر که استشده انجام  پزشکی گردشگری حوزه در ایران
 (،6 ،7) ماندر هزینه را پزشکی گردشگری رشد و بازار برمؤثر  عوامل از برخی
 پزشکی تتجهیزا ،(8) پزشکی خدمات کیفیت(، 7) درمانی تنوع انتظار، زمان

 شناختیجامعه عوامل ،(11) سفر سهولت ،(10شرایط سیاسی و امنیتی ) ،(9)
 .نمود معرفی گردشگری هایجاذبه و )12)

 پزشکی گردشگری یك انجام به تصمیم در متعدد عوامل وجود به توجه با
 عوامل همه که جامع پژوهش یك وجود عدم و آن برای مناسب مقصد انتخاب و

 باشد، ردهک مشخص را کدام هر اولویت و شناسایی را زمینه این در تأثیرگذار
 یگردشگر مقصد یك انتخاب بر مؤثر عوامل یینهدف تع با حاضر پژوهش
 .شد انجام عوامل این بندیاولویت و پزشکی
 

 روش بررسی
 آشنا خبرگان ار تحقیق آماری جامعه. بود پیمایشی -توصیفی نوع از مطالعه این
 نهادهای ها،بیمارستان در اجرایی طور به که پزشکی گردشگری موضوع به

 همچنین، و کردندمی فعالیت تهران شهر در گردشگری هایآژانس و دولتی
 طریق زا پژوهش .داد تشکیل موضوع این با مرتبط هایحوزه پژوهشگران

  AHP مراتبی سلسله تحلیل تکنیك از استفاده و یسنجخبره
(Analytical Hierarchy Process اجرا )شرو در که است ذکر به الزم .شد 

AHP روش  (.13) است کافی گیرینمونه برای کم حجم در خبرگان تعداد
 عوامل اعتبارسنجی و تأیید و شناسایی جهت خبرگانگیری در انتخاب نمونه
 وشر ،AHP فن اجرای برای و پزشکی گردشگری مقصد یك انتخاب بر مؤثر

 .شدند انتخاب نمونه عنوان به خبرگان از نفر 12 که بود قضاوتی
 بر ثرمؤ عوامل شناساییآوری اطالعات مربوط به ادبیات پژوهش و در جمع

 وای از روش کتابخانه اول مرحله در پزشکی، گردشگری مقصد یك انتخاب
 مقصد یك ابانتخ بر مؤثر عوامل بندیرتبه و شناسایی اعتباربخشی،برای 

 ود ،بدین منظور. گردید استفادهروش میدانی  از نیز پزشکی گردشگری
 هایمؤلفه و ابعاد روایی برای خبرگان نامهپرسش. شد گرفتهبه کار  نامهپرسش

 نامهپرسش ایجنت تحلیل از پس و ایکتابخانه مطالعات طریق از شده شناسایی
 گردشگری دمقص یك انتخاب بر مؤثر عوامل بندیاولویت برای ی،سنجخبره

 در شد که یطراح AHP روش برای زوجی هایمقایسه نامهپرسش و پزشکی
 .گرفت قرار خبرگان اختیار

 و کارکنان شامل حوزه چهار زمینه، این درشده انجام مطالعات به توجه با
 در که گردید شناسایی گردشگری اقتصادی و درمان، تکنولوژی درمان، فرایند
 در مؤلفه، 3 درمان تکنولوژی حوزه در مؤلفه، 9 درمان فرایند و کارکنان حوزه
 مؤلفه 28 ،در مجموع و مؤلفه 12 گردشگری حوزه در و مؤلفه 4 اقتصادی حوزه

 از نفر 12 بین محتوایی روایی جهت امهنپرسش که دوم مرحله در. شد مشخص
 مورد حوزه چهار بر درصدی 70 اجماع گردید، توزیع حوزه این در خبره استادان

 حوزه مؤلفه، 9 به درمان فرایند و کارکنان حوزه هایمؤلفه وقرار گرفت  تأیید
 7 به گردشگری حوزه و مؤلفه 4 به اقتصادی حوزه مؤلفه، 4به  درمان تکنولوژی

 به(. 1)جدول  شد اصالح و رسید مؤلفه 24در مجموع به  و یافت تغییر مؤلفه
مشترک  یسیوناستاندارد از کم داشتن یمه،پوشش ب شاخص سه اهمیت دلیل

کامل  هایپکیج ،JCI (Joint Commission International) المللیینب
 از پس بود، نکرده کسب را الزم امتیاز که این به توجه با یو درمان یستیتور

 .شد پذیرفته اصالح
 

 سنجیخبره از پس پژوهش ابعاد و هاشاخص: 1 جدول

 شاخص بعد

 و كاركنان

 فرايند

 درمان

 معالجه كیفیت

 دسترس بودن عوامل درمان در

 درمان كاركنان توانمندي

 درمان كاركنان پذيريمسؤولیت

 مترجمان بودن دسترس در

 ناماز پزشکان خوش استفاده

 انتظار زمان بودن كوتاه

 دارا بودن مجوزهاي الزم جهت درمان

 درمانی و توريستی كامل هايپکیج

 تکنولوژي

 درمان

 درمانی تجهیزات بودن دسترس در

 هاي مجهزو اتاق ويژهدارا بودن بخش 

 درمانی و پزشکی تخصصی هايحوزه تنوع

 تخصصی حوزه يک در درمانی و پزشکی خدمات تنوع

 كشورها ساير با درمان هايهزينه بودن متناسب اقتصادي

 ارز مبادله نرخ

 المللیبین هايبیمه پذيرش

 هافعالیت ساير هايهزينه

 ويزا اخذ سهولت گردشگري

 مقصد ركشو سیاسی محیط و فرهنگ با ارتباط در ادراكی امنیت و ايمنی

 مقصد كشور به مبدأ كشور از سفر مدت

 بیمار خانواده براي تفريحی و رفاهی امکانات

 بیمارستان در بیمار براي تفريحی و رفاهی امکانات

 مقصد كشور در جنايت و جرم پايین نرخ

 مقصد به مبدأ كشور از مستقیم پرواز

 
 تبدیل واحد ماتریس یك به زوجی هایماتریس ابتدا AHP روش در

پاسخ  همه زوجی هایمقایسه جداول ترکیب منظور به روش بهترین. شودمی
 تلفیق زوجی هایمقایسه ماتریس. است هندسی میانگین محاسبه، دهندگان

 .گردید سازینرمال 1 رابطه با خبرگان نظرات
 

𝐫                1 رابطه
𝐢𝐣= 

𝐚𝐢𝐣

∑ 𝐚𝐢𝐣
𝐦
𝐢=𝟏
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 (درمان فرايند و کارکنان) 1 بعد هایشاخص بین خبرگان نظرات تلفیقی زوجی مقايسه ماتريس: 2 جدول

 درمان فرايند و کارکنان 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1

925/2 265/1 615/1 904/1 715/3 798/2 286/3 035/2 000/1 1-1 

746/1 061/1 428/1 272/1 073/2 180/2 073/2 000/1 491/0 2-1 

861/0 819/0 533/0 519/0 066/2 614/0 000/1 482/0 304/0 3-1 

993/1 686/0 779/1 891/0 301/2 000/1 629/1 459/0 357/0 4-1 

568/0 478/0 691/0 478/0 000/1 435/0 484/0 482/0 269/0 5-1 

490/2 852/0 263/1 000/1 091/2 122/1 927/1 786/0 525/0 6-1 

973/0 767/0 000/1 792/0 447/1 562/0 875/1 700/0 619/0 7-1 

648/1 000/1 303/1 174/1 091/2 457/1 221/1 942/0 790/0 8-1 

000/1 607/0 027/1 402/0 760/1 502/0 161/1 573/0 342/0 9-1 

 
 یبرا. شد حاصل هاشاخص از کدام هر اوزان ،یسطر نیانگیم گرفتن با

 نرخ سپس. شود انجام دیبا یزوج یهاسهیمقا هامؤلفه یهاشاخص و ابعاد یتمام
 مؤلفه در هاشاخص و بعد در هامؤلفه تیاولو و دیگرد محاسبه هاآن یسازگار

 میتصم هیاول قضاوت اساس بر AHP به مربوط محاسبات یتمام. شد مشخص
 و ردیگیم انجام شود،یم ظاهر یزوج یهاسهیمقا سیماتر قالب در که رندهیگ

 جهینت هاشاخص و هامؤلفه تیاهم نییتع و سهیمقا در یناسازگار و خطا هرگونه
 نرخ دیبا منظور، نیبد. کندیم مخدوش را محاسبات از آمده دست به یینها

 اعتماد هاتیاولو از حاصل جینتا به توانیم حد چه تا که نیا منظور به یناسازگار
 انیب هامؤلفه یبنددسته یبرا تنها یسازگار نرخ قسمت نیا در. شود محاسبه کرد،

 .شودمی محاسبه 2 رابطه به توجه با سازگاری شاخص سپس. دگردیم
 

CI               2 رابطه =
λmax−n

n
 

مقدار  دهنده نشان RIآید که در آن میبه دست  3 رابطه از سازگاری نرخ
 باشد.شاخص تصادفی می

 

CR       3 رابطه =
C.I

R.I
 

 

 هايافته
 گردشگری مقصد انتخاب بر مؤثر عوامل ها،شاخص و ابعاد شناسایی از پس

 تعداد که این اساس بر. شد بندیاولویت AHPروش  یریکارگ به با سالمت
 به. گردید ایجاد معیارها یسهمقا برای مختلف ماتریس 12 بودند، نفر 12 خبرگان

 برای دهیوزن و زوجی هایمقایسه جدول محاسبات، بودن طوالنی علت
 .(2)جدول  است شده داده نشان هامؤلفه هایشاخص نمونه یك هایمؤلفه

 نیز در سازینرمال از بعد خبرگان نظرات تلفیق زوجی هایمقایسه ماتریس
 .است شده ارایه 3 جدول

 وزن با( 1-1شماره  با) معالجه کیفیت درمان، فرایند و کارکنان بعد در
 در مختلف هایزبان به مترجمان بودن دسترس در و اهمیت بیشترین 214/0

 اختصاص خود به را اهمیت کمترین 053/0 وزن با( 1-5شماره  با) بیمارستان
 (.4)جدول  گردید محاسبه سازگاری نرخ بعد، مرحله در. داد

 توانمی ،کمتر بود 1/0 ازشده  محاسبه سازگاری نرخ که این به توجه با
 و کارکنان بعد هایشاخص تلفیقی ماتریس در گروه زوجی هایمقایسه که گفت

  کامالا  هاشاخص در مدل و برخوردار خوبی سازگاری از درمان فرایند
 .باشدمی دارمعنی

 دست به 018/0 چهارگانه ابعاد برای سازگاری نرخ که است ذکربه  الزم
، 023/0 ترتیب به یزن گردشگری و اقتصادی درمان، تکنولوژی ابعاد برای و آمد

 این. بود مناسب و 1/0 از کمتر همگی که گردید گزارش 016/0 و 026/0
 .شد اجرا بعد هر هایشاخص و ابعاد برای مراحل

 

 (درمان فرايند و)کارکنان  1 بعد هایشاخص اوزان و شده مقیاسبی ماتريس: 3 جدول

 کارکنان و فرايند درمان 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 اوزان

214/0 206/0 168/0 152/0 226/0 200/0 262/0 224/0 273/0 213/0 1-1 

138/0 123/0 141/0 134/0 151/0 112/0 204/0 141/0 134/0 105/0 2-1 

072/0 061/0 109/0 050/0 062/0 111/0 058/0 068/0 065/0 065/0 3-1 

108/0 140/0 091/0 167/0 106/0 124/0 094/0 111/0 061/0 076/0 4-1 

053/0 040/0 063/0 065/0 057/0 054/0 041/0 033/0 065/0 057/0 5-1 

121/0 175/0 113/0 119/0 119/0 113/0 105/0 131/0 105/0 112/0 6-1 

094/0 069/0 102/0 094/0 094/0 078/0 053/0 128/0 094/0 132/0 7-1 

126/0 116/0 133/0 122/0 139/0 113/0 137/0 083/0 126/0 168/0 8-1 

074/0 070/0 081/0 097/0 048/0 095/0 047/0 079/0 077/0 073/0 9-1 
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 خبرگان نظرات تلفیقی ماتريس سازگاری بردار مقادير و وزنی مجموع بردار مقادير: 4 جدول

 نرخ سازگاري شاخص سازگاري بردار سازگاري بردار مجموع وزني کارکنان و فرايند درمان
1-1 988/1 301/9 025/0 017/0 
2-1 288/1 314/9 

3-1 659/0 160/9 

4-1 995/0 226/9 

5-1 484/0 174/9 

6-1 122/1 250/9 

7-1 860/0 185/9 

8-1 167/1 236/9 

9-1 678/0 170/9 

 

 توان درمی را پزشکی گردشگرانبر جذب  مؤثر عوامل تحقیق، نتایج به توجه با
 «گردشگری بعد و اقتصادی بعد درمان، تکنولوژی درمان، فرایند و کارکنان» بعد چهار

 خبرگان نظرات و ایکتابخانه مطالعات حاصل بندیتقسیم اینداد.  مد نظر قرار

 AHP طریق از که آمد دست به هاییشاخص ابعاد این از یك هر برای. باشدمی
 شده، شناسایی چهارگانه ابعاد در (.5 جدول) شد معرفی آن هایشاخص و ابعاد اولویت

 . داشت خبرگان و پاسخگویان نظر از را اهمیت بیشترین درمان تکنولوژی

 

 سالمت گردشگری مقصد انتخاب هایشاخص و ابعاد هایرتبه و هاوزن: 5 جدول
 رتبه اوزان ابعاد 

 اول 417/0 تکنولوژي درمان ابعاد چهارگانه
 دوم 319/0 كاركنان و فرايند درمان

 سوم 174/0 اقتصادي
 چهارم 091/0 گردشگري

 رتبه در بعد اوزان هاشاخص بعد
 اول 214/0 كیفیت معالجه كاركنان و فرايند درمان

 دوم 138/0 عوامل درمان دسترس بودندر 
 سوم 126/0 مجوزهاي الزم جهت درمان دارا بودن

 چهارم 121/0 نامخوشاستفاده از پزشکان 
 پنجم 108/0 كاركنان درمانپذيري مسؤولیت

 ششم 094/0 كوتاه بودن زمان انتظار
 هفتم 074/0 هاي كامل توريستی و درمانیپکیج

 هشتم 072/0 توانمندي كاركنان درمان
 نهم 053/0 در دسترس بودن مترجمان

 اول 453/0 در دسترس بودن تجهیزات درمانی تکنولوژي درمان

 دوم 189/0 هاي مجهزبخش ويژه و اتاق دارا بودن

 سوم 181/0 ی و درمانی در يک حوزه تخصصیپزشکتنوع خدمات 

 چهارم 177/0 هاي تخصصی پزشکی و درمانیتنوع حوزه

 اول 421/0 هاي درمان با ساير كشورهامتناسب بودن هزينه بعد اقتصادي
 دوم 258/0 المللیهاي بینپذيرش بیمه

 سوم 207/0 ارز نرخ مبادله
 چهارم 114/0 هاهاي ساير فعالیتهزينه

 اول 244/0 سهولت اخذ ويزا بعد گردشگري
 دوم 185/0 ايمنی و امنیت ادراكی در ارتباط با فرهنگ و محیط سیاسی كشور مقصد

 سوم 173/0 امکانات رفاهی و تفريحی براي بیمار در بیمارستان
 چهارم 124/0 كشور مقصدنرخ پايین جرم و جنايت در 

 پنجم 113/0 پرواز مستقیم از كشور مبدأ به مقصد
 ششم 085/0 بیمار امکانات رفاهی و تفريحی براي خانواده

 هفتم 076/0 مدت سفر از كشور مبدأ به كشور مقصد
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 شاخص که گردید شناسایی شاخص 9 درمان، فرایند و کارکنان بعد در
 با مترجمان بودن دسترس در و شاخص ترینمهم ،214/0 وزن با معالجه کیفیت

  .بود شاخص تریناهمیتکم ،052/0 وزن
 در هایشاخص که شد شناسایی شاخص 4 نیز درمان تکنولوژی بعد در
 و ویژه بخش(، دارا بودن 453/0 وزن)با  درمانی تجهیزات بودن دسترس

 حوزه یك در درمانی و یپزشک خدمات تنوع(، 189/0 وزن)با  مجهز هایاتاق
 وزن)با  درمانی و پزشکی تخصصی هایحوزه تنوع و( 181/0 وزن)با  تخصصی

 .گرفت قرار چهارم تا اول هایرتبه در ترتیب به(، 177/0
 وزن)با  کشورها سایر با درمان هایهزینهمتناسب بودن  اقتصادی، بعد در

 وزن)با  ارز مبادله نرخ(، 258/0 وزن)با  المللیینب هایبیمه پذیرش(، 421/0
 تا اول اولویت ترتیب به(، 114/0 وزن)با  هافعالیت سایر هایهزینه و( 207/0

 .را به خود اختصاص داد چهارم
 ویزا اخذ سهولت شاخص که گردید شناسایی شاخص 7 گردشگری بعد در

 کشور به مبدأ کشور از سفر مدت شاخص و اهمیت بیشترین، 244/0 وزن با
 .داشت را اهمیت ، کمترین076/0 وزن با مقصد

 

 بحث
 از پزشکی، گردشگری حوزه خبرگان یدهعق بهحاضر نشان داد که  مطالعه نتایج

 گردشگر جذب در درمان تکنولوژی ادبیات، در شده شناسایی بعد میان چهار
 تجهیزات بودندر دسترس  شاخص بعد، این در. دارد را اهمیت بیشترین پزشکی
 هدفکه  چرا رسد؛می نظر به منطقی که است داشته باالتری اهمیت درمانی
 در مسایل سایر و باشدمی مسافر فرد بهبود پزشکی، گردشگری از اصلی

 و Besinga (7)، Marlowe و Garcia تحقیقات در. دارد قرار بعدی هایاولویت
Sullivan (8 )و Ajzen (14 )معالجه، کیفیت هایشاخص اهمیت به نیز 

 الزم مجوزهایدارا بودن  انتظار، زمانکوتاه بودن  پزشکان، بودننام خوش
 گردشگری مقصد یك انتخاب در هاشاخص این تأثیرگذاری و درمان جهت

 پزشکی گردشگری و درمان حوزه اندرکاراندست بنابراین،. گردید اشاره سالمت
 تکنولوژی در گذاریسرمایه با باید ربطیذ خصوصی و دولتی هایسازمانو 

 امکان ایران، گردشگری هایقطب در آن جایگذاری و مناسب و روزبه درمان
 .نمایند فراهم را سالمت گردشگران آسان دسترسی
 از را دوم جایگاه درمان فرایند و کارکنان بعد ،حاضر پژوهش نتایج اساس بر

 به سالمت گردشگری مقصد یك انتخاب بر مؤثر عوامل بین در اهمیت لحاظ
 نیز( 10و همکاران ) Sirakaya وBesinga (7 ) و Garcia مطالعات. آورد دست

 به را پزشکی خدمات تنوع درمانی و تجهیزات بودن دسترس در هایشاخص
 توجه با. کردند شناسایی پزشکی گردشگری مقصد انتخاب بر مؤثر عواملعنوان 

 جذب اندرکاراندست درمان، فرایند و کارکنان در درمان کیفیت باالی اهمیت به
 توانمندی ایجاد جهت در باید پزشکی، گردشگری یژهو به گردشگری توسعه و

 گام درمانی گردشگری کامل فرایندهای اجرای و طراحی برای مدیریتی ایحرفه
کشور  درمانی گردشگری هایقطب و مراکز JCI گواهینامه اخذ برای و بردارند
 این درست کارگیری به و استفاده در کارکنان آموزش با همچنین،. نماینداقدام 

 هایپیگیری و پیشگیری درمان، تشخیص، مختلف سطوح در هاتکنولوژی
 . کنند فراهم را پزشکی گردشگران جذب شرایط درمانی،

 گردشگری مقصد یك انتخاب از نظر اهمیت در را رتبه سوم اقتصادی، بعد

 پزشکی، و سالمت بحث در که دهدمی نشان موضوع این. داشت سالمت
 در. باشدمی وی سالمتی و فرد بهبود اصل، و نیست اول اولویت در هاهزینه
 از گیریبهره با کیفیت با خدمات ارایه در توانندمی امر مسؤوالن نتیجه،

 گام زمینه این در اطمینان با و نباشند سرمایه بازگشت نگران روز، تکنولوژی
 اهمیت به خود تحقیقات در نیزConnell (11 )( و 15) Burkett. بردارند

 این تأثیرگذاری و المللبین هایبیمه پذیرش و معالجه هزینه هایشاخص
 .اندکرده اشاره سالمت گردشگری مقصد یك انتخاب در هاشاخص

 بعد پزشکی، گردشگری مقصد یك انتخاب در مهم عامل آخرین
 کشور یك در گردشگری با مرتبط عمومی عوامل شامل کهباشد می گردشگری

و همکاران  Goswami (16،) Ng و Chinai جمله از پژوهشگران سایر. است
 نرخ اخذ، سهولت هایشاخص اهمیت به نیز( 10)و همکاران  Sirakayaو ( 17)

 مقصد، کشور سیاسی امنیت و ایمنی مقصد، کشور در جنایت و جرم پایین
 تأثیرگذاری مقصد و کشور به مبدأ کشور از سفر مدت مقصد و کشور فرهنگ

 این در. نمودند اشاره سالمت گردشگری مقصد یك انتخاب در هاشاخص این
 دولتی ربطذی هایبهتر است سازمان ویزا، اخذ سهولت اهمیت به توجه با زمینه

 ایران شناساندن برای المللیبین ساز و کارهای و ویزا اخذ برای سهولت ایجاد در
 خدمات استانداردهای تدوین همچنین،. بردارند گام آن درمانی هایقابلیت و

 تأمین تخصصی هایشرکت توسط تخصصی ارجاع نظام و درمانی و گردشگری
 توزیع کانال با خصوصی هایشرکت ارتباط برقراری گردشگری، مختلف خدمات

 مطالعه هایمحدودیت از. دارد اهمیت خارجی بیمه پذیرشاز جمله  فروش و
 در درگیر خبرگان نظرات اساس بر فقط به دست آمده نتایج که بود این حاضر
 به مراجعه با آینده تحقیقات در شودمی پیشنهاد. بود پزشکی گردشگری حوزه

 گردشگری مقصد یك عنوان به ایران انتخاب دالیل خارجی، گردشگران
 .گردد مقایسه حاضر بررسی با آن نتایج و شود شناسایی
 

 گیرینتیجه
 ترتیب به پزشکی گردشگران جذب بر مؤثر که عوامل گفت توانمی کلی به طور
 عوامل درمان، فرایند و کارکنان درمان، تکنولوژی بعد چهار شامل اهمیت

 زمینه که در داد نشان حاضر پژوهش. باشدمی گردشگری عوامل و اقتصادی
 یعنی است؛ مطرح جبران یر قابلغ عاملعنوان  به کیفیت پزشکی، گردشگری

 را آن خأل تواندنمی دیگری عامل هیچ باشد، نداشته وجود کیفیت کهی در صورت
 کرد. بنابراین، خواهد ید نظرتجد خود گیریتصمیم در وی و کند پر بیمار برای

 ایحرفه به طور خارجی گردشگران به پزشکی خدمات کیفیت سطح افرایش
 گردشگری مقصد یك عنوان به ایران انتخاب موجب افزایش که است عاملی

 هایهزینهمتناسب بودن  اهمیت به توجه با دیگر، طرف از. شودسالمت می
 همچنین، و اقتصادی بعد در کشورها سایر با مقایسه در ایران در درمان

 فرصت دیگر، سوی از ایران تاریخی و طبیعی گردشگری باالی هایجذابیت
 کشور در حوزه این رونق باعث آن، از گیریبهره با تا باشدمی رو پیش مناسبی

 عوامل. کرد کشور نصیب مناسبی ارزی درامد اشتغال، ایجاد ضمن و شد
 سالمت گردشگری مقصد انتخاب زمینه در پژوهش حاضر در شده شناسایی

 نیاز کالن عوامل از برخی بهبود باشد کهمی متنوعی خرد و کالن عوامل شامل
 عهده بر عوامل سایر بهبود و دارد کشور گذارانسیاست ویژه نگاه و توجه به

 .باشدمی گردشگری خدمات همچنین، و پزشکی و درمانی بخش
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 پیشنهادها
 گردشگری صنفی انجمن تشکیل به نسبت حوزه این فعاالن شودمی پیشنهاد
 سالمت گردشگری موضوع در مسؤول دولتی نهادهای. کنند اقدام سالمت

 ریزیبرنامه موجبات آن از حمایت و انجمن این به اختیار تفیض با توانندمی
 فراهم پزشکی گردشگری حوزه در را برنامه این اجرای بر نظارت و منسجم

 هایشاخص و عوامل تمامی به بیشتر توجه با تواندمی انجمن این. نمایند

 را ایران به یپزشک یگردشگر بیشتر جذب سبب مطالعه این در شده استخراج
 .کند فراهم

 

 تشکر و قدردانی
 و تشکر نمودند، همکاری حاضر مطالعه انجام در که افرادی کلیه از وسیله بدین

 . آیدمی عمل به قدردانی
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Abstract 
Introduction: Despite the vast benefits of Iran in the field of medical tourism, the number of tourists entering the country for 

medical reasons is still negligible. The aim of this study was to identify and prioritize the factors affecting the choice of medical 

tourism destination. 

Methods: This was a descriptive study using survey method. The study population consisted of experts familiar with the subject 

of medical tourism, among which a sample of 12 individuals was selected. A questionnaire was used to measure the importance 

and priority of the extracted factors influencing the selection of medical tourism destination. Data analysis was performed by 

utilizing analytical hierarchy process (AHP).  

Results: Twenty-four indicators in four dimensions were identified, affecting the choice of medical tourism destination. Among 

the identified dimensions, the medical technology was more important than the other dimensions. 

Conclusion: According to the importance level, the affecting factors on the choice of medical tourism destination are medical 

technology, staff and treatment process, economic dimensions, and tourism dimensions. Paying attention to these factors and 

indicators for each of them will increase the attractively of medical tourism to Iran. 
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