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عوامـل،  درمانـی،  گردشـگری 
پویایی سیستم، رشد اقتصادی، 

منفعـت بـه هزینه

چکیده
گردشــگری  درمانــی یکــی از گونه هــای روبه رشــد گردشــگری در جهــان 
اســت کــه منافــع فراوانــی را بــرای مقاصــد گردشــگری بــه همــراه مــی آورد. بــا توجــه 
ــی و  ــای فرهنگ ــود جاذبه ه ــکی و وج ــۀ پزش ــران در زمین ــب ای ــت مناس ــه ظرفی ب
ــور  ــن کش ــب، ای ــزی مناس ــا برنامه ری ــوان ب ــدی، می ت ــن توانمن ــار ای ــی در کن طبیع
را بــه یکــی از مقاصــد مهــم گردشــگری درمانــی تبدیــل کــرد. ایــن مقالــه بــا هــدف 
شناســایی عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ گردشــگری درمانــی و بررســی تأثیــر آن در رشــد 
ــگارش درآمــده اســت. پژوهــش از نظــر ماهیــت توســعه ای  ــه ن اقتصــادی کشــور ب
ــا  ــه ب ــری و مصاحب ــات نظ ــاس مطالع ــر اس ــدل ب ــای م ــل و متغیره ــت و عوام اس
خبــرگان اســتخراج شــده اســت. روش به کاررفتــه پویایــی سیســتم بــوده و از 
ــار متغیرهــا  نرم افــزار ونســیم بــرای شبیه ســازی در افــق ده ســاله اســتفاده شــده و رفت
در قالــب ســه ســناریو بررســی شــده اســت. بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش، توســعۀ 
گردشــگری درمانــی تأثیــری مثبــت در شــاخص های رشــد اقتصــادی کشــور دارد و 
ــا افزایــش میــزان تخصیــص درآمــد صنعــت گردشــگری بــه گردشــگری  درمانــی،  ب
مقــدار شــاخص منفعــت بــه هزینــه افزایــش می یابــد. همچنیــن، بــا ســرمایه گذاری 
ــه در  ــه هزین بخــش خصوصــی در گردشــگری  درمانــی، مقــدار شــاخص منفعــت ب
ــه  ــا توج ــی ب ــد. ول ــش می یاب ــی کاه ــا، کم ــش هزینه ه ــت افزای ــدت، به عل کوتاه م
ــدار  ــرمایه گذاری، مق ــس از س ــه پ ــه هزین ــت ب ــودار منفع ــیب نم ــش ش ــه افزای ب
شــاخص منفعــت بــه هزینــه در بلندمــدت بیشــتر خواهــد شــد. بــا افزایــش ضریــب 
اشــتغال، مقــدار شــاخص منفعــت بــه هزینــه افزایــش و بــا کاهــش ضریــب اشــتغال، 

ــد. ــش می یاب ــه کاه ــه هزین ــت ب ــاخص منفع ــدار ش مق
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مقدمه
از  جدیــدی  شــکل  درمــان  و  بهداشــت  جهانی شــدن 
ــگری   گردش

ً
ــا ــه عموم ــت ک ــرده اس ــاد ک ــگری را ایج گردش

ســالمت شــناخته  می شــود. گردشــگری ســالمت دربردارنــدۀ 
اســت.  درمانــی  و  بهبوددهنــده  و  پیشــگیرانه  گردشــگری 
ــی  ــی( از بخش های ــگری  درمان ــکی )گردش ــگری پزش گردش
اســت کــه ســریع ترین پیشــرفت را دارد و بســیاری از کشــورها 

ــه  ــن ب ــرای پرداخت ــی ب ــی و قانون ــزی عمل ــال برنامه ری درح
ــه لحــاظ  ــر، صنعــت گردشــگری ب ــد. طــی ســالیان اخی آن ان
ــاد و  داشــتن مزیت هــای نســبی و فرصت هــای ســودآوری زی
مقابلــه بــا پیامدهــای منفــی اقتصــادی و نوســانات ناخوشــایند 
و بحران هــای ایجادشــده در صــادرات کاالهــای صنعتــی 
ــت )زارع  ــده اس ــوردار ش ــان برخ ــژه  ای در جه ــت وی از اهمی

ــارغ، 1392(.  ــردی و ف مهرج
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بررسي عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگري درماني با استفاده40
 از روش پویایي سيستم و ارزیابي نقش آن در رشد اقتصادي با شاخص منفعت به هزینه
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ســایر  به نســبت  ایــران  پزشــکی  خدمــات  ارزانــی 
کشــورهای جهــان، کیفیــت مناســب و برابــری آن بــا 
از  جهــان  در  پزشــکی  علــم  شــیوه های  جدیدتریــن 
مهم تریــن دالیلــی اســت کــه گردشــگری درمانــی را 
در ایــران رونــق دهــد. بــا توجــه بــه وجــود شــرایط 
ایــران، ســرمایه گذاری  پهنــاور  در کشــور  فوق العــاده 
و  درمــان  بهداشــت،  پزشــکی،  زمینه هــای  در 
زمینه هــای  ســودآورترین  و  مطمئن تریــن  از  ســالمت 
.)1393 احمــدی،  و  )نــوری  اســت  ســرمایه گذاری 
جــذب  ظرفیت هــای  داشــتن  نظــر  از  ایــران 
اســالمی  کشــورهای  بیــن  در  ســالمت  گردشــگر 
در  ایــران  ظرفیــت  مهم تریــن  دارد.  را  نخســت  رتبــۀ 
در  و  جهــان  در  ســالمت  گردشــگری  توســعۀ  زمینــۀ 
بیــن کشــورهای اســالمی و منطقــه شــامل تجهیــزات 
ــۀ  ــا و تجرب ــواع تخصص ه ــانی، ان ــع انس ــکی، مناب پزش
اقلیمــی  تنــوع  نظــر  از  همچنیــن،  اســت.  پزشــکی 
جــذب  قابلیــت  زیارتــی،  و  ســیاحتی  جاذبه هــای  و 
ــا  ــن ظرفیت ه ــتی از ای ــر به درس ــه اگ ــگر را دارد ک گردش
ــه را  ــت منطق ــۀ نخس ــه رتب ــن عرص ــود در ای ــتفاده ش اس

آورد.  خواهــد  به دســت 
گردشــگری  از  شــاخه  ای  درمانــی  گردشــگری 
ــات  ــت خدم ــدف دریاف ــا ه ــراد ب ــت و اف ــالمت اس س
بــه کشــورهای  فراغــت  اوقــات  و گذرانــدن  پزشــکی 
صنعــت  اســت  مســلم  آنچــه  می کننــد.  ســفر  دیگــر 
و هــر  اســت  پیشــرفت  درمانــی درحــال  گردشــگری 
مناســب  ســرمایه گذاری  و  برنامه ریــزی  بــا  کشــوری 

می طلبــد.  آن  از  را  خــود  ســهم 
ایــران  بــرای گردشــگران در  هزینه هــای درمــان 
گردشــگر  کــه  هزینه هایــی  واقــع،  در  اســت.  ناچیــز 
بــرای درمــان خــود در ایــران صــرف می کنــد بســیار 
ــم  ــت کم یک ده ــی دس ــر، یعن ــورهای دیگ ــر از کش کمت
هزینــۀ   

ً
مثــال اســت؛  دیگــر  کشــورهای  هزینه هــای 

ــت کم  ــه دس ــل ترکی ــوری مث ــب در کش ــک قل ــل لیزی عم
ــوری و احمــدی،  ــران اســت )ن ــه در ای ــر آن هزین ده براب

.)3931
اســت  الزم  درمانــی  گردشــگری  توســعۀ  بــرای 
گردشــگری  درمانــی  در  تأثیرگــذار  عوامــل  مهم تریــن 
برنامه ریــزی  به منظــور  همچنیــن،  شــوند.  شناســایی 
صنعــت  در  ســرمایه  بیشــتر  جــذب  بــرای  مناســب 
بــه  وابســتگی  از  رهایــی  و  گردشــگری  درمانــی 
ــگری  ــش گردش ــت نق ــروری اس ــی، ض ــای نفت درآمده

ــع و  ــن مناف ــا درنظرگرفت ــادی ب ــد اقتص ــی در رش  درمان
ــده  ــت پیچی ــه ماهی ــه ب ــا توج ــود. ب ــی ش ــا بررس هزینه ه
ــر  ــت تأثی ــه تح ــی ک ــگری  درمان ــط گردش ــی محی یای و پو
یکــردی نظام منــد  عوامــل متعــددی اســت، اتخــاذ رو
بــه گردشــگری  درمانــی در ایــران ضرورتــی انکارناپذیــر 
ــن  ــرورت، ای ــن ض ــه ای یی ب ــخ گو ــور پاس ــت. به منظ اس
ــی  ــتم طراح ــی  سیس یای ــرد پو یک ــر رو ــی ب ــش مبتن پژوه

ــت.  ــده اس ش
در  فراوانــی  ظرفیت هــای  ایــران  این کــه  بــا 
گردشــگری  درمانــی دارد، در جــذب گردشــگر ســالمت 
موفقیــت چندانــی نداشــته اســت. همان طــور کــه در 
گردشــگری  اســت،  شــده  بیــان  منابــع  از  بســیاری 
ــورها  ــادی کش ــد اقتص ــیاری در رش ــرات بس ــی تأثی  درمان
و  دولت مــردان  ایــران  در  متأســفانه  ولــی  دارد، 
ــه  ــه آن توج ــر ب ــی کمت ــش خصوص ــرمایه گذاران بخ س
کرده انــد. ازایــن رو، به منظــور جــذب بیشــتر ســرمایه 
بــرای توســعۀ گردشــگری  درمانــی، ایــن پژوهــش در 
صــدد توجیــه اقتصــادی گردشــگری درمانــی اســت. 
بــه  ایــران وابســتگی شــدیدی  این کــه  بــه  بــا توجــه 
درآمدهــای نفتــی دارد، گردشــگری  درمانــی راهــی بــرای 
رهایــی از وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی و خــروج 
بنابرایــن، در  بــود.  اقتصــاد تک محصولــی خواهــد  از 
جهــت حــل ایــن مســئله، در ایــن پژوهــش، عوامــل 
مؤثــر بــر توســعۀ گردشــگری  درمانــی و نقــش آن در 
ــه  ــت ب ــاخص منفع ــتفاده از ش ــا اس ــادی ب ــد اقتص رش

ــت. ــده اس ــی ش ــه بررس هزین
عوامــل  شناســایی  پژوهــش  ایــن  از  هــدف 
مؤثــر بــر توســعۀ گردشــگری  درمانــی و نقــش آن در 
و  منافــع  مهم تریــن  درنظرگرفتــن  بــا  اقتصــادی  رشــد 
گردشــگری  درمانــی  توســعۀ  بــا  مرتبــط  هزینه هــای 
و درنهایــت ارزیابــی شــاخص منفعــت بــه هزینــه از 
ــش  ــن پژوه ــت. در ای ــتم اس ــی سیس یای ــق روش پو طری

ــت: ــده اس ــخ داده ش ــش پاس ــه پرس ــه س ب
ایــن  از  غیرمســتقیمی  و  مســتقیم  منافــع  1. چــه 

شــد؟ خواهــد  عایــد  هزینه کردهــا 
هزینه کردهــا  از  بیشــتر  حاصــل  منافــع  آیــا   .2

ــت؟ اس
نگیــرد،  صــورت  ضــروری  هزینه هــای  اگــر   .3

آمــد؟  خواهــد  به بــار  زیان هایــی  چــه 
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مبانی نظری پژوهش
گردشگری درمانی

ــح  ــرای توضی  ب
ً
ــوال ــی معم ــگری درمان ــارت گردش عب

ــه خــارج از محــدودۀ مراقبت هــای  شــیوۀ مســافرت بیمــاران ب
ــه کار  ــکی ب ــات پزش ــه خدم ــتیابی ب ــرای دس ــود ب ــکی خ پزش
مــی رود. در واقــع گردشــگری درمانــی نوعــی مســافرت 
ــالمت  ــایش، س ــت و آس ــح، فراغ ــر تفری ــه عالوه ب ــت ک اس
و مراقبت هــای پزشــکی را نیــز دربــر دارد )زارع مهرجــردی 
ــۀ   ارائ

ً
ــا ــی صرف ــگری درمان ــد گردش ــارغ، 2931(. هرچن و ف

خدمــات پزشــکی نیســت و بــر ایــن منطــق اســتوار اســت کــه 
ــار اســتراحت و فراغــت و ســیاحت  معالجــات پزشــکی در کن
ــالمت  ــود و س ــریع بهب ــه تس ــی ب ــافرت خارج ــی از مس ناش

ــعیدی، 4931(. ــراد کمــک می کنــد )حســینی و س اف

رشد اقتصادی
رشــد اقتصــادی، یکــی از شــاخص های کّمــی ســنجش 
ــر آن،  ــذار ب ــل اثرگ ــور ها و عوام ــاد کش ــرفت اقتص ــزان پیش می
اهمیــت ویــژه ای دارد. ایــن شــاخص از عوامــل متعــددی 
تأثیــر می پذیــرد کــه در ایــن میــان، ظرفیت هــای صنعــت 
توســعۀ  شــغلی،  فرصت هــای  ایجــاد  ماننــد  گردشــگری 
ــا  ــش تقاض ــی، افزای ــگران خارج ــاخت ها، ورود گردش زیرس
بــرای کاالهــای داخلــی از مــواردی اســت کــه در جهــت رشــد 
اقتصــادی بایــد بــه آن توجــه کــرد. بــا درک موقعیــت برتــر ایــن 
صنعــت در الگوهــای گوناگــون می تــوان رشــد اقتصــادی 
کشــور را تقویــت کــرد )پوررضــا و همــکاران، 1393(. رشــد 
اقتصــادی و افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی در کنــار ارتقــای 
کیفیــت زندگــی و برابــری در توزیــع درآمدهــا از اهــداف 
اصلــی نظام هــای اقتصــادی و برنامه هــای  توســعه اســت. 
ــا  ــتقیم ی ــه، مس ــادی انجام گرفت ــای اقتص ــی پژوهش ه در تمام
غیرمســتقیم، اثرگــذاری بــر رشــد اقتصــادی مــورد توجــه بــوده 
و راهکارهــای متعــددی بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف مطــرح 

شــده اســت. 

گردشگری پزشکی و رشد اقتصادی
ــعۀ  ــع توس ــی از مناب ــکی یک ــگری پزش ــت گردش صنع
اقتصــاد ملــی بســیاری از کشــورها بــوده اســت. نمونــۀ 
بهره منــدی از ایــن منبــع را می تــوان در طــی دهــۀ 1990 
ــن، در  ــکای التی مشــاهده کــرد. در کشــورهای آســیایی و امری
ــیار  ــط بس ــد متوس ــت دارای درآم ــمار جمعی ــال ها، ش ــن س ای
ــرای  ــا ب ــه تقاض ــد ک ــب ش ــئله موج ــن مس ــت. ای ــش یاف کاه
بازارهــای خصوصــی مراقبت هــای ســالمتی و پزشــکی کاهــش 
یابــد و بخــش خصوصــی در حــوزۀ ســالمت بــا مشــکل جــدی 
ــد  ــات تایلن ــدن ب ــا بی ارزش ش ــال، ب ــرای مث ــود. ب ــه رو ش روب

ــد  ــهام تایلن ــازار س ــت، ب ــش یاف ــور افزای ــن کش ــکاری در ای بی
ــداز  ــدی پس ان ــای تایلن ــیاری از خانواده ه ــرد و بس ــقوط ک س
خــود را ازدســت دادنــد و دیگــر توانایــی اســتفاده از خدمــات 
پزشــکی خصوصــی کشورشــان را نداشــتند. در پــی ایــن 
ــتان  ــکی، بیمارس ــات پزش ــی خدم ــش خصوص ــران در بخ بح
ــور  ــوک به ط ــتان های بانک ــروه بیمارس ــد و گ ــی تایلن بین الملل
ــد.  ــود بودن ــی خ ــازار بین الملل ــترش ب ــال گس ــه دنب ــترده ب گس
ــد،  ــد، تایلن ــون هن ــورها همچ ــایر کش ــا در س ــگاه دولت ه ن
پزشــکی  گردشــگری  بــه  اندونــزی  و  فیلیپیــن  ســنگاپور، 
ــی  ــادی و اجتماع ــعۀ اقتص ــم توس ــع مه ــی از مناب ــۀ یک به منزل

ــکاران، 1393(. ــا و هم ــت )پوررض اس

)Benefit/Cost( شاخص منفعت به هزینه
تحلیــل فایــده بــه هزینــه روشــی بــرای ارزیابــی مزیــت 
نســبی پروژه هــای ســرمایه گذاری بــر حســب تخصیــص بهینــه 
ــود  ــده بهب ــل هزینه ـ فای ــع اســت. هــدف تحلی ــد مناب و کارآم
ــی  ــه عبارت ــاه اقتصــادی اســت. ب ــع در جهــت رف ــی مناب کارای
ــن  ــاب بهتری ــه انتخ ــردن ب ــی کمک ک ــدف از ارزیاب ــر، ه دیگ
ــوب از  ــه و مطل ــتفادۀ بهین ــت اس ــری در جه ــوع تصمیم گی ن
منابــع اســت. دوپیــت1 پایــۀ نظــری تحلیــل فایــده بــه هزینــه را 
ــده  ــازاد مصرف کنن ــوم م ــاد. وی از مفه ــا نه ــال 1844 بن در س
اســتفاده کــرد. از آن تاریــخ بــه بعــد تحلیــل منفعــت بــه هزینــه 
نقــش حیاتــی در اقتصــاد رفــاه ایفــا کــرده اســت )لطفعلی پــور 

و اســالمی گیســکی، 1386(. 
نســبت منفعــت بــه هزینــه از تقســیم ارزش فعلــی فوایــد 
بــه ارزش فعلــی هزینه هــا محاســبه می شــود. بــر اســاس 
ایــن روش، در صــورت بزرگ تــر یــا مســاوی بودن نســبت 
ــت و در  ــادی اس ــه اقتص ــرح دارای توجی ــه ط ــه هزین ــده ب فای
غیــر این صــورت طــرح اقتصــادی نیســت )لطفعلی پــور و 

ــکی، 1386(. ــالمی گیس اس

پویایی های سیستم
پویایی هــای سیســتم رویکــردی قدرتمنــد بــرای بررســی 
ــا سیاســت ها در حوزه هــای صنعــت  ــط ب ــای مرتب مســائل پوی
و خدمــات اســت. ایــن روش بــرای مطالعــه و مدیریــت 
سیســتم های پیچیــده  ای بــه کار مــی رود کــه بــا بازخــور 
ــی  ــازی تحلیل ــتم روش مدل س ــای سیس ــد. پویایی ه مواجه ان
اســت کــه ریشــه در تئــوری سیســتم های جامــع ون برتاالنفــی 
ــن  ــی، در اولی ــگاه ام آی ت ــتر، در دانش ــی فارس ــی ج دارد ول
پایه گــذاری  را  آن  صنعتــی«  »پویایی هــای  روی  خــود  کار 
ــیعی از  ــترۀ وس ــتم« گس ــای سیس ــای »پویایی ه ــرد. مدل ه ک
ــالمت،  ــامل س ــی ش ــائل اجتماع ــه مس ــوط ب ــای مرب حوزه ه

1. Dupit
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ــع  ــود مناب ــی، کمب ــات اجتماع ــت، خدم ــرژی، محیط زیس ان
ــط  ــای مرتب ــیاری حوزه ه ــگری و بس ــت، گردش ــی، امنی طبیع

ــد. ــر می گیرن ــر را درب دیگ
ــت  ــوری اس ــای بازخ ــدۀ حلقه ه ــتم دربرگیرن ــر سیس ه
کــه اســاس ســاختار سیســتم بــرای بررســی بــا ایــن رویکــرد 
را تشــکیل می دهــد. در حلقه هــای بازخــوری، ضمــن تعییــن 
ــی و معلولــی بیــن دو یــا چنــد متغیــر، چگونگــی 

ّ
روابــط عل

ــه ای  ــود، به گون ــخص می ش ــز مش ــا نی ــذاری آن متغیره تأثیرگ
کــه اگــر در یــک جهــت حرکــت کنــد و افزایــش یکــی باعــث 
افزایــش دیگــری شــود بــه آن رابطــه علــت و معلولــی مثبــت 
ــت و معلولــی منفــی گفتــه 

ّ
و در غیــر ایــن صــورت، عل

ــل  ــی تحلی ــی معلول
ّ
ــودار عل ــه نم ــود این ک ــا وج ــود. ب می ش

خوبــی از متغیرهــای موجــود در مســئله ارائــه می دهــد، 
قــادر نیســت بیــن متغیرهــای مختلــف مســئله تفــاوت قائــل 
ــی معلولــی به گونــه ای اســت 

ّ
 شــود. ســاختار نمــودار عل

کــه به تنهایــی قابــل تحلیــل و شبیه ســازی توســط رایانــه 

 بایــد به صــورت نمــودار جریــان و انباشــت، 
ً
نیســت و حتمــا

ــرای  ــن، ب ــد. بنابرای ــت، درآی ــه اس ــرای رایان ــل درک ب ــه قاب ک
ــوع آن هــا، از  ــر اســاس ن به تصویرکشــیدن متغیرهــای مــدل ب
نمــودار انباشــت کمــک گرفتــه می شــود. متغیرهــای نمــودار 
انباشــت بــه ســه گــروه متغیــر ســطح یــا حالــت، متغیــر نــرخ 
ــان  ــول زم ــت در ط ــر حال ــوند. متغی ــیم می ش ــی تقس و کمک
ــر  ــود. متغی ــاد می ش ــتگی در آن ایج ــد و انباش ــر می کن تغیی
ــود.  ــت می ش ــر حال ــر در متغی ــث تغیی ــان باع ــا جری ــرخ ی ن
ــه از  ــت و ن ــت اس ــر حال ــس متغی ــه از جن ــی ن ــر کمک متغی
ــک  ــاز کم ــه مدل س ــر ب ــن متغی ــان. ای ــر جری ــس متغی جن
ــر  ــر را بهت ــای دیگ ــر متغیره ــر ب ــای مؤث ــا متغیره ــد ت می کن

ــد.  ــخص کن مش

پیشینۀ پژوهش 
درخصــوص موضــوع ایــن پژوهــش، برخــی مطالعــات 
داخلــی و خارجــی صــورت پذیرفتــه اســت کــه در جــدول 1 

ارائــه شــده اســت.

جدول 1: خالصۀ پژوهش های مرورشده دربارۀ عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری  درمانی

نتایج پژوهشپژوهشگر

صمدی و همکاران )1391(

ــود  ــۀ بهب ــی در زمینه ــتم ها، تالش های ــرد زیرسیس ــان در عملک ــی هم زم ــر هماهنگ عالوه ب

اثرگــذاری تبلیغــات بــر جــذب گردشــگران، آمــوزش هرچــه ســریع تر کارکنــان ایــن صنعــت 

ــرد. ــورت گی ــود ص ــای موج ــش ظرفیت ه و افزای

زارع مهرجردی و فارغ )1392(

ــا  ــدل ب ــه م ــش س ــانگ و همکاران ــای س ــه و تقاض ــدل عرض ــه م ــه ب ــا توج ــه، ب ــن مقال در ای

ــد: ــاب ش ــه آن انتخ ــوط ب ــای مرب فاکتوره

ــی، اقتصــادی و شــرایط عمومــی جــذب  ــدۀ کشــور: شــرایط سیاســی، قانون - عوامــل تعیین کنن

گردشــگر )امکانــات اقامتــی، تســهیالت بــرای همراهیــان، سیســتم حمل ونقــل، شــرایط 

ــی( ــن دیدن ــی، اماک آب وهوای

فّنــاوری  و  تجهیــزات  و  مراقبــت  کیفیــت  هزینــه،  بیمارســتان:  تعیین کننــدۀ  عوامــل   -

اینترنــت( بــه  )اســتانداردبودن تجهیــزات، ســهولت دســتیابی 

ــک،  ــوابق پزش ــی، س ــی بین الملل ــتن گواه ــص، داش ــک: تخص ــدۀ پزش ــل تعیین کنن - عوام

ــا بیمــار توانایــی ارتبــاط ب

پوررضا و همکاران )1393(

ســازمان گردشــگری جهانــی بــرای محاســبۀ آثــار اقتصــادی صنعــت گردشــگری پنــج محــور 

ــه  ــک ب ــر و کم ــب تکاث ــتغال، ضری ــی، ورود ارز، اش ــص داخل ــد ناخال ــش تولی ــی افزای اصل

ــی را مــد نظــر دارد.  ــش درآمدهــای دولت افزای

عزیزی و زاهدی )1394(
ــی  ــن ســخت و دشــوار، نیازهــای درمان ــودن هزینه هــا، قوانی ــب باالب ــع به ترتی ــن موان مهم تری

جامعــۀ محلــی، و کمبــود نیــروی انســانی اســت.

نیک سرشت و همکاران )1395(

چالش هــای ایــران عبــارت اســت از: زیرســاخت های پایــه و درمانــی، حمایت هــای کارآمــد 

ــدۀ  ــز عرضه کنن ــتن مراک ــکی، داش ــگری پزش ــعۀ گردش ــدون توس ــۀ م ــتن برنام ــت، داش دول

ــگری  ــات گردش ــرای خدم ــتانداردهایی ب ــتن اس ــی، داش ــار جهان ــا اعتب ــالمت ب ــات س خدم

ــکی.  ــگری پزش ــهیل گر گردش ــرکت های تس ــتن ش ــکی و داش پزش



43
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
بررسي عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگري درماني با استفاده

 از روش پویایي سيستم و ارزیابي نقش آن در رشد اقتصادي با شاخص منفعت به هزینه
زارع مهرجردی و همکاران

14
01

یز 
 پائ

م،
سو

ره 
ما

، ش
م 

ده
یاز

ل 
سا

نتایج پژوهشپژوهشگر

شریفی چلنبر و همکاران )1396(
ــگری  ــعۀ گردش ــدم توس ــر ع ــت و ب ــط اس ــد متوس ــتر از ح ــانی بیش ــروی انس ــکالت نی مش

ــاداری دارد. ــت و معن ــر مثب ــکی تأثی پزش

عباسی و همکاران )1397(

بــه ترتیــب عوامــل ســازگاری، ســودمندی ادراک شــده، کیفیــت خدمــات ادراک شــده، اعتمــاد 

ــعۀ  ــه توس ــه ب ــت ک ــذار اس ــت تأثیرگ ــرش اینترن ــده در پذی ــهولت ادراک ش ــده، س ادراک ش

ــود. ــر می ش ــی منج ــگری درمان گردش

ثانوی و همکاران )1398(

ــی  ــی و اجرای ــت فن ــی، کیفی ــدون و اجرای ــزی م ــا، برنامه ری ــت و هزینه ه ــل قیم ــیزده عام س

ــتری،  ــاداری مش ــی، وف ــرش و نوبت ده ــد پذی ــی، فراین ــتم اطالعات ــی، سیس ــات درمان خدم

ــد پزشــک، خدمــات  پایــداری و تــداوم، قوانیــن و مقــررات، حضــور در ســطح جهانــی، برن

اقامتــی، مــکان جغرافیایــی، برنــد مرکــز درمانــی، ســرعت عرضــۀ خدمــات به ترتیــب 

ــهد دارد. ــتان مش ــالمت در شهرس ــگر س ــذب گردش ــت را در ج ــترین اهمی بیش

قاسمی و همکاران )1398(

بررســی های انجام شــده از مدل هــا و متغیــر اصلــی در بعــد مقصــد، فضــای سیاســی، 

شــرایط اقتصــادی، اســتانداردهای نظارتــی، جذابیت هــا )محلــی، شــهری(، در بعــد 

ســازمانی و نهــادی، ســاختمان و تأسیســات، امکانــات و تجهیــزات، اعتبــار پزشــکی، آمــوزش 

ــرد.  ــر می گی گاهــی را درب ــه، کیفیــت مراقبــت، دانــش و آ ــزه، هزین و در بعــد گردشــگر، انگی

ــد  ــالمت در بع ــام س ــت نظ ــران الزم اس ــکی در ای ــگری پزش ــت گردش ــعهۀ ظرفی ــرای توس ب

مقصــد، ســازمانی و نهــادی و گردشــگر بررســی شــود کــه از ســطح فــردی شــروع و تــا ســطح 

ــد. ــش می یاب ــی افزای اجتماع

ژانک و همکاران )2015(

پنــج نــوع زیرسیســتم و شــاخص های مربــوط بــه هرکــدام تعییــن شــده اســت. اکثــر 

ــای  ــگر، دارایی ه ــداد گردش ــه تع ــد، ازجمل ــدن می کنن ــه کم ش ــروع ب ــد ش ــاخص های رش ش

ــع گردشــگری کاهــش و  ــدان گردشــگری. هم زمــان مناب ثابــت شــرکت گردشــگری، و کارمن

ســهام الودگــی افزایــش می یابــد. تــا ســال 2050 بســیاری از شــاخص های مثبــت در پشــت 

ــترش  ــی گس ــاخص های منف ــۀ ش ــل هم ــوند، در مقاب ــر می ش ــار تأخی ــر دچ ــناریوهای دیگ س

می یابنــد. 

سارانتوپولوس و دمتریس1 )2015(

ــه ای  ــاد منطق ــعۀ اقتص ــه توس ــادی دارد و ب ــر زی ــان تأثی ــاد یون ــر اقتص ــکی ب ــگری پزش گردش

ــرای  ــکی ب ــگری پزش ــرمایه گذاری در گردش ــرد. س ــد ک ــی خواه ــک فراوان ــگری کم و گردش

ــد  ــک توســعۀ اقتصــادی و خــروج از بحــران اقتصــادی بســیار مفی جــذب گردشــگر و تحری

اســت.

ییل و تیگو )2017(

بخش هــای تأثیرگــذار در گردشــگری پزشــکی: مســافرت، مهمان نــوازی، ایمنــی، نظــام 

بهداشــتی، سیاســت های دولتــی، مدیریــت مقصــد و بازاریابــی، آمــوزش، پژوهــش، 

پایــداری، اعتباربخشــی بین المللــی و صــدور گواهی نامــه بــرای خدمــات پزشــکی

گنگولی و ابراهیم )2017(

ــح  ــت های صحی ــا سیاس ــکی ب ــگری پزش ــعۀ گردش ــرای توس ــوع ب ــای متن ــام راهبرده ادغ

دولتــی و شــیوه های مدیریتــی پیشــگیرانه بــه نتایــج چشــمگیری در موفقیــت متقابــل در زمینــۀ 

ــده  ــر ش ــنگاپور منج ــادی س ــای اقتص ــایر بخش ه ــتی و س ــای بهداش ــگری، مراقبت ه گردش

اســت.

دگروآ و بولوت2 )2018(
بیــن رشــد درآمــد گردشــگری و رشــد اقتصــادی رابطــۀ عینــی دوطرفــه وجــود دارد و توســعۀ 

ــد. ــش می ده ــادی را افزای ــد اقتص ــگری رش گردش

نیالشی و همکاران )2019(

ــزی  ــی در مال ــگری درمان ــرش گردش ــر را در پذی ــترین تأثی ــاوری بیش ــانی و فّن ــل انس دو عام

ــم و  ــای مه ــد در بخش ه ــرمایه گذاران می توانن ــش، س ــن پژوه ــج ای ــه نتای ــه ب ــا توج دارد. ب

ــد. ــرمایه گذاری کنن ــذار س تأثیرگ
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روش شناسی پژوهش
ایــن پژوهــش از نظــر ماهیــت توســعه ای اســت. 
و  مصاحبــه  کتابخانــه ای،  روش  بــا  پژوهــش  اطالعــات 
به کاررفتــه  اســت. شــیوۀ  پرســش نامه جمــع آوری شــده 
در پژوهــش بــر اســاس مــدل پویایــی  سیســتم اســت. مــدل 
پویایی هــای سیســتم نیــز، هماننــد هــر مــدل دیگــر، بازنمایی 
از سیســتم دنیــای واقعــی، به منظــور مطالعــۀ رفتــار سیســتم، 
ــا  ــه ب ــن آن ک ــت. ضم ــف اس ــی مختل ــرایط آزمایش ــت ش تح
اســتفاده از آزمون هــای مختلــف، اعتبــار مــدل بررســی شــده 
ــب و  ــاالت، کت ــۀ مق ــات و مطالع ــرور ادبی ــس از م ــت. پ اس
آخریــن گزارش هــای گردشــگری  درمانــی، عوامــل مؤثــر بــر 
ــب  ــل در قال ــن عوام ــد. ای ــایی ش ــی شناس ــگری  درمان گردش
ــن پژوهــش از  نمــودار مــرز مــدل نشــان داده شــده اند. در ای
ــی حلقــوی و نمــودار جریــان بــرای طراحــی 

ّ
ابــزار نمــودار عل

ــری  ــا بهره گی ــپس، ب ــت. س ــده اس ــتفاده ش ــدل اس ورودی م
از نظــر خبــرگان، تأثیــر متغیرهــا بــر یکدیگــر تعییــن شــده و 
ــع  ــدل جام ــش نامه، م ــق پرس ــط از طری ــد رواب ــس از تأیی پ
ــد  ــش آن در رش ــی و نق ــگری  درمان ــر گردش ــر ب ــل مؤث عوام
ــر  ــی ب ــتم و مبتن ــی  سیس ــرد پویای ــا رویک ــور ب ــادی کش اقتص
دیــدگاه سیســتمی ایجــاد شــده اســت. خبــرگان موردنظــر در 

ــگری و  ــوزۀ گردش ــگاهی در ح ــتادان دانش ــش اس ــن پژوه ای
ــر  ــی نظ ــرای بررس ــد. ب ــی بوده ان ــگری درمان ــاالن گردش فع
ــده  ــتفاده ش ــاختاریافته اس ــای نیمه س ــرگان از مصاحبه ه خب
ــون،  ــای گوناگ ــتفاده از آزمون ه ــا اس ــه ب ــن آن ک ــت. ضم اس
ــا بررســی  ــت، ب ــی شــده اســت. در نهای ــار مــدل ارزیاب اعتب
ســه ســناریو، رفتــار متغیرهــا در مــدل شبیه سازی شــده 

ــت.  ــده اس ــیر ش ــی و تفس بررس

نمودار مرز مدل
هــر سیســتمی، به واســطۀ روابــط بیــن متغیرهــا، امــکان 
ــی را از  گســترش دارد. نمــودار مــرز مــدل محــدودۀ مطالعات
طریــق تعییــن متغیرهــای اصلــی شــامل متغیرهــای درون زا و 
متغیرهــای بــرون زا مشــخص می کنــد. در جــدول 2، تمامــی 
ــه از  ــدل، ک ــرون زای به کاررفتــه در م ــای درون زا و ب متغیره
ــت.  ــده اس ــان ش ــده اند، بی ــتخراج ش ــری اس ــات نظ مطالع
عالوه بــر مــرز مــدل، متغیرهایــی کــه در ایــن پژوهــش 
ــن متغیرهــا  ــد از ای اســتفاده نشــده اند و پژوهشــگران می توانن
ــدول  ــن ج ــز، در ای ــد نی ــتفاده کنن ــده اس ــای آین در پژوهش ه

نشــان داده شــده  اســت. 

جدول 2: معرفی متغیرها و مرز مدل

متغیرهای پیشنهادیمتغیرهای برون زامتغیرهای درون زا

تورمهزینۀ کلگردشگر

نرخ بهرهمنفعت کلگردشگری  درمانی

بیمۀ سالمتآموزش پزشکیدرآمد گردشگر

ویزای سالمتآموزش مهارتیدرآمد گردشگری  درمانی

مقررات کشورهای اسالمیآموزش زباندرآمد کل

پژوهش هاامنیت سیاسی مقصدسرمایه گذاری

منابع گردشگریآب وهوای متعادلامکانات و تسهیالت گردشگری

نوآوری در گردشگریجاذبه های طبیعیامکانات و تسهیالت درمانی

محیط زیست )سهم الودگی(فاصلۀ جغرافیاییظرفیت پذیرش گردشگر

نهاد بین بخشی گردشگر و درمانفرهنگ مردم منطقهنرخ گردشگر

فرهنگ اسالمینرخ گردشگری  درمانی

تشابه فرهنگی و زبانیظرفیت پذیرش بیمار

جاذبه های تاریخیکیفیت درمان

هزینۀ زندگی کشور میزبانهزینۀ درمان
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متغیرهای پیشنهادیمتغیرهای برون زامتغیرهای درون زا

ثبات واحد پول کشورجذابیت کشور

تسهیالت تفریحی و رفاهیهزینۀ امکانات و تسهیالت گردشگری

حمل ونقلهزینۀ امکانات و تسهیالت درمانی

تسهیالت اقامتیهزینۀ آموزش پزشک و کادر پزشکی

هزینۀ استانداردسازی و اعتباربخشی بین المللی 
مراکز درمانی

خدمات گردشگری

فّناوری اطالعات و ارتباطاتهزینۀ آموزش کارکنان گردشگری

سیستم اطالعات بیمارستانخطای پزشکی

امکان پیگیری بیمار پس از بازگشتاشتغال

اینترنتآموزش پزشک و کادر پزشکی

استانداردسازی و اعتباربخشی بین المللی
 مراکز درمانی

تجهیزات پزشکی

هتلینگ بیمارستانجذابیت سیاسی

خدمات درمانیجذابیت جغرافیایی

منفعت کل بر هزینۀ کل )B/C(جذابیت فرهنگی

جذابیت اقتصادی

رضایت بیمار

آموزش کارکنان گردشگری

کیفیت خدمات گردشگری

تبلیغات

نمودار حلقوی عّلی
ــان دادن  ــرای نش ــم ب ــی مه ــوی ابزاری ــی حلق

ّ
ــودار عل نم

ســاختار بازخــوردی سیســتم اســت. هــدف اصلــی نمودارهای 
هنــگام  در  ــی 

ّ
عل فرضیه هــای  نشــان دادن  ــی 

ّ
عل حلقــوی 

ــکل  ــه ش ــاختار ب ــق، س ــن طری ــا از ای ــت ت ــازی اس مدل س
ــدادی  ــودار از تع ــن نم ــود. ای ــان ش ــته بی ــل و به  هم پیوس کام
ــه  ــی ک ــیلۀ پیکان های ــه به وس ــت ک ــده اس ــکیل ش ــر تش متغی
ــم  ــه ه ــد ب ــان می دهن ــا را نش ــن متغیره ــی بی

ّ
ــای عل تأثیره

متصــل شــده اند. همچنیــن، بایــد حلقه هــای بازخــوردی 

ــتفاده از  ــرای اس ــود. ب ــخص نم ــودار مش ــز در نم ــم را نی مه
ــی حلقــوی گردشــگر، 

ّ
پویایــی سیســتم ابتــدا بایــد نمــودار عل

گردشــگری درمانــی و یکپارچــۀ مــدل را تشــکیل داد و تفســیر 
ــرد. ک

ی گردشگر
ّ
الف( نمودار حلقو ی عل

ــگر،  ــداد گردش ــش تع ــا افزای ــودار 1، ب ــه نم ــه ب ــا توج  ب
ــش  ــن کاه ــد و ای ــش می یاب ــگر کاه ــرش گردش ــت پذی ظرفی
ظرفیــت بــه کاهــش نــرخ گردشــگر منجــر می شــود. از 
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ــی  ــان درآمد زای ــور میزب ــرای کش ــگر ب ــر، گردش ــرف دیگ ط
اقامــت،  بــرای  هزینه هایــی  گردشــگران  زیــرا  می کنــد، 
ــه  ــه ب ــی ک ــی از عوامل ــد. یک ــد و... می پردازن ــح، خری تفری
افزایــش ظرفیــت پذیــرش گردشــگر می انجامــد، توســعۀ 
کشــور  در  مناســب  گردشــگری  تســهیالت  و  امکانــات 
میزبــان اســت. بنابرایــن، می تــوان از درآمــد کسب شــده 
ــگری  ــهیالت گردش ــات و تس ــود امکان ــعه و بهب ــرای توس ب
اســتفاده کــرد. عالوه برایــن، می تــوان ســرمایه گذاری های 
ــهیالت  ــات و تس ــعۀ امکان ــرای توس ــی را ب ــی و خارج داخل
گردشــگری بــه کار گرفــت. مهم تریــن امکانــات و تســهیالت 
ــی  ــوط هوای ــل )خط ــت از: حمل ونق ــارت اس ــگری عب گردش
ــور(،  ــب در کل کش ــۀ مناس ــایل نقلی ــب، وس ــی مناس و زمین
ــت در  ــه اینترن ــی ب ــات )دسترس ــات و ارتباط ــاوری اطالع فّن
اماکــن اقامتــی و گردشــگری(، تســهیالت اقامتــی، تســهیالت 
تفریحــی و رفاهــی، خدمــات گردشــگری. از طــرف دیگــر، 
هرچــه جذابیــت کشــوری بیشــتر باشــد، افــراد بیشــتری بــه آن 

ســفر می کننــد. جذابیــت کشــور شــامل جذابیــت اقتصــادی 
ــد  ــات واح ــان، ثب ــۀ درم ــی و هزین ــۀ زندگ ــودن هزین )پایین ب
و  آداب   تاریخــی،  )جاذبــۀ  فرهنگــی  جذابیــت  پولــی(، 
ســنت ها(، جذابیــت جغرافیایــی )آب وهــوای دلچســب، 
جاذبــۀ طبیعــی، فاصلــۀ جغرافیایــی(، جذابیــت سیاســی 

ــت.  ــان اس ــت درم ــات و کیفی ــی(، تبلیغ ــت سیاس )امنی
ــان  ــه کارکن ــان ب ــی و زب ــارت ارتباط ــوزش مه ــا آم ب
قابل اعتمــاد  به منظــور مهمان نــوازی،  بخــش گردشــگری 
ــات  ــود امکان ــعه و بهب ــب و توس ــخ گویی مناس ــودن و پاس ب
و تســهیالت گردشــگری، کیفیــت خدمــات گردشــگری بهتــر 
ــده اند و از  ــور ش ــه وارد کش ــرادی ک ــه، اف ــود. درنتیج می ش
امکانــات و خدمــات راضی انــد آن کشــور را بــه دوســتان خود 
معرفــی می کننــد و در عمــل موجــب تبلیغــات بــرای کشــور 
ــش  ــور افزای ــت کش ــات، جذابی ــش تبلیغ ــا افزای ــوند. ب می ش

ــود. ــگر می ش ــرخ گردش ــش ن ــه افزای ــر ب ــه منج ــد ک می یاب

نمودار 1: نمودار عّلی حلقوی گردشگر
ی حلقوی گردشگری  درمانی

ّ
ب( نمودار عل

بــا توجــه بــه نمــودار 2، بــا توســعۀ گردشــگری  درمانــی 
ظرفیــت پذیــرش گردشــگری  درمانــی در بیمارســتان ها و 
ــه  ــد و ایــن کاهــش ظرفیــت ب مراکــز درمانــی کاهــش می یاب
کاهــش نــرخ گردشــگری  درمانــی منجــر می شــود. از طــرف 
ــور  ــی در کش ــبب درآمدزای ــی س ــگری  درمان ــر، گردش دیگ
ــه  ــه ب ــرای معالج ــه ب ــه ب ــی ک ــرا بیماران ــود، زی ــان می ش میزب
ــود و درمــان  ــرای بهب ــد، هزینه هایــی ب کشــوری ســفر می کنن

ــد. ــت می پردازن ــاری و اقام بیم

یکــی از عواملــی کــه ســبب جــذب گردشــگری  درمانی 
می شــود، امکانــات و تســهیالت درمانــی مناســب در کشــور 
میزبــان اســت. همچنیــن، بــا افزایــش امکانــات و تســهیالت 
ــد.  ــش می یاب ــز افزای ــار نی ــرش بیم ــت پذی ــی، ظرفی درمان
بنابرایــن می تــوان از درآمــد کسب شــده بــرای توســعه و بهبــود 
ــن،  ــرد. عالوه برای ــتفاده ک ــی اس ــهیالت درمان ــات و تس امکان
خارجــی  و  داخلــی  ســرمایه گذاری های  از  می تــوان 
ــتفاده  ــی اس ــهیالت درمان ــات و تس ــعۀ امکان ــور توس به منظ
کــرد. مهم تریــن امکانــات و تســهیالت درمانــی عبــارت 
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ــزات پزشــکی، سیســتم اطالعــات بیمارســتان  اســت از: تجهی
ــس از  ــار پ ــری بیم ــکان پیگی ــاران(، ام ــات بیم ــت اطالع )ثب
بازگشــت، خدمــات پزشــک و کادر پزشــکی )تجویــز پزشــک، 
مراقبــت صحیــح و اســتاندارد(، دسترســی بیمــاران بــه اینترنــت 
در مراکــز درمانــی، هتلینــگ بیمارســتان. استانداردســازی 
خدمــات و امکانــات و تجهیــزات درمانــی و اعتباربخشــی 
ــان و  ــت درم ــش کیفی ــبب افزای ــی س ــز درمان ــی مراک بین الملل
ــرخ  ــار، ن ــت بیم ــش رضای ــا افزای ــود؛ ب ــار می ش ــت بیم رضای
ــی  ــی از عوامل ــد. یک ــش می یاب ــز افزای ــی نی ــگری  درمان گردش
ــز  ــی مراک ــازی و اعتباربخش ــت در استانداردس ــر مثب ــه تأثی ک
درمانــی دارد، کاهــش خطــای پزشــکی از طریــق آمــوزش 

ــارت  ــکی، مه ــای پزش ــکی در زمینه ه ــک و کادر پزش ــه پزش ب
ارتباطــی و زبــان اســت. بــا ایــن آموزش هــا دانــش و تخصــص 
ــخ گویی  ــار و درک و پاس ــا بیم ــی ب ــارت ارتباط ــکی و مه پزش
ــش  ــکی کاه ــای پزش ــود و خط ــتر می ش ــی بیش ــنل درمان پرس
می یابــد. یکــی دیگــر از ایــن عوامــل تأثیر گــذار توســعه و 
ــب  ــه کس ــه ب ــت ک ــی اس ــهیالت درمان ــات و تس ــود امکان بهب
ــی  ــازی و اعتباربخش ــهولت در استانداردس ــتر و س ــاز بیش امتی
ــار  ــت بیم ــود. رضای ــر می ش ــی منج ــز درمان ــی مراک بین الملل
یکــی از عواملــی اســت کــه نــرخ گردشــگری  درمانــی را 
افزایــش می دهــد. از طرفــی، هزینــۀ بــاالی درمــان اثــر منفــی 

ــاران دارد. ــت بیم ــت در رضای ــر مثب ــان اث ــت درم و کیفی

نمودار 2:  نمودار عّلی حلقوی گردشگری  درمانی

ی حلقوی یکپارچۀ مدل 
ّ
ج( نمودار عل

)B/C شاخص(
بــا توجــه بــه نمــودار 3، بــا توســعه و بهبــود امکانــات و 
تســهیالت درمانــی و قابلیت هــای جــذب گردشــگر، گردشــگر 
بیشــتری خواهــان درمــان در کشــور میزبــان  اســت، همچنیــن، 

بــا توســعه و بهبــود امکانــات و تســهیالت گردشــگری، بیماران 
بیشــتری بــه گذرانــدن اوقــات فراغــت و تفریــح و گشــت وگذار 
و اقامــت و خریــد، عالوه بــر درمــان، در کشــور میزبــان تمایــل 

دارند.
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ــان  ــور میزب ــی، کش ــگری  درمان ــعۀ گردش ــور توس به منظ
بایــد بــرای ایجــاد ظرفیــت مناســب و بهبــود کیفیــت خدمــات 
هزینه هایــی در بخــش توســعۀ امکانات و تســهیالت گردشــگری 
و درمانــی، آمــوزش بــه کارکنــان گردشــگری و آموزش به پزشــک 
ــی  ــی بین الملل ــازی و اعتباربخش ــکی، استانداردس و کادر پزش
ــات و  ــود امکان ــعه و بهب ــا توس ــد. ب ــام ده ــی انج ــز درمان مراک
تســهیالت و کیفیــت خدمــات و در نهایــت صنعت گردشــگری، 
منافــع بســیاری عایــد کشــور میزبــان می شــود کــه مهم تریــن آن 

ــت. ــی اس ــتغال زایی و درآمدزای اش

نمودار جریان 
ــتم  ــاختار سیس ــری از س ــوی تصوی ــی حلق

ّ
ــودار عل نم

ــول  ــتم در ط ــار سیس ــی رفت ــرای بررس ــی ب ــد ول ــه می کن ارائ

ــتم الزم  ــار سیس ــر رفت ــرای درک بهت ــت. ب ــی نیس ــان کاف زم
ــن  ــط بی ــود و رواب ــیم ش ــتم ترس ــان سیس ــودار جری ــت نم اس
متغیرهــای سیســتم تدویــن و مقــدار متغیرهــا در طــول 
زمــان شبیه ســازی شــود )صالحــی و همــکاران، 1393(. 
ــد از  ــتین گام بای ــان، در نخس ــودار جری ــاد نم ــور ایج به منظ
ــی معلولــی، متغیرهــای ســطح و 

ّ
میــان متغیرهــای نمــودار عل

متغیرهــای نــرخ شناســایی شــوند و ســپس متغیرهــای دیگــری 
ــرورت دارد  ــان ض ــازی جری ــن مدل س ــان در حی ــه وجودش ک
به منزلــۀ متغیرهــای کمکــی معرفــی می شــوند. فهرســت 
کاملــی از پارامترهــا و متغیرهــا بــه همــراه یــکای اندازه گیــری 

ــت. ــده اس ــه ش ــدول 3 ارائ ــا در ج آن ه

نمودار 3: نمودار عّلی حلقوی یکپارچۀ مدل
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نمــودار جریــان کامل تریــن نمــودار در مدل ســازی 
ــتن  ــرای نوش ــی ب ــی رود و مبنای ــمار م ــتم به ش ــی سیس پویای
می رونــد.  بــه کار  شبیه ســازی  در  کــه  اســت  معادالتــی 

نمــودار 4 جریــان سیســتم را نشــان می دهــد. ایــن نمــودار بــا 
ــت.  ــده اس ــم ش ــیم رس ــزار ونس ــتفاده از نرم اف اس

نمودار 4: نمودار جریان عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری  درمانی

اجرای شبیه سازی و اعتبارسنجی مدل
ــول  ــاد و اص ــتم ایج ــی  سیس ــدل پویای ــه م ــس از آن ک پ
و  را شبیه ســازی  آن  بایــد  بازبینــی شــد،  آن  در  مختلــف 
ــن  ــیل، 1393(. در ای ــرد )سوش ــنجی ک ــش و اعتبارس آزمای
و  پارامترهــا  و  معــادالت  تخصیــص  از  پــس  پژوهــش، 
ــۀ  ــان اولی ــا زم ــازی ب ــا، شبیه س ــتی واحد ه ــان از درس اطمین
ــی  ــال و گام زمان ــی س ــد زمان ــی 10، واح ــان نهای ــر، زم صف
ــر  ــا 1393 درنظ ــال مبن ــازی س ــن شبیه س ــد. در ای ــرا ش 1 اج
ــا  ــده، ب ــدل ارائه ش ــش، م ــن بخ ــت. در ای ــده اس ــه ش گرفت
ــان از درســتی  ــرای اطمین اســتفاده از آزمون هــای مختلــف، ب
و ســود مندی آن اعتبارســنجی می شــود. در ادامــه، نتایــج 

ــت. ــده اس ــدل آورده ش ــا روی م ــی آزمون ه ــام برخ انج

آزمون شرایط حدی
در ایــن آزمــون، مــدل تحــت شــرایط حدی شبیه ســازی 
ــن  ــری آن را بررســی کــرد و ای ــوان انعطاف پذی ــا بت می شــود ت

ــدل،  ــادالت م ــی مع ــا تمام ــه آی ــود ک ــرح می ش ــش مط پرس
در صورتــی کــه در معــرض مقادیــر حــدی ولــی امکان پذیــر 
متغیرهــا قــرار گیرنــد، معنــادار باقــی خواهنــد مانــد؟ ســاختار 
ــده،  ــنجی ش ــدی اعتبارس ــرایط ح ــون ش ــیلۀ آزم ــدل به وس م
تحــت حالــت حــدی مقادیــر ورودی، ماننــد صفــر یــا 
ــل  ــت می ــا بی نهای ــر ی ــه صف ــه ب ــدادی ک ــا اع ــت )ی بی نهای

ــرد. ــل ک ــی عم ــتم واقع ــد سیس ــی و مانن ــد(، منطق می کنن

آزمون تأیید ساختار
ــرور  ــرگان و م ــر خب ــه نظ ــه ب ــا توج ــدل، ب ــاختار م س
ادبیــات موضــوع، بــا دانــش مربــوط دربــارۀ ســاختار سیســتم 

ــت.  ــازگار اس ــان و س ــی همس واقع

آزمون سازگاری ابعاد
ــرای  ــه اج ــه ب ــا توج ــا و ب ــد متغیره ــی واح ــا بررس ب
بــدون خطــای شبیه ســازی از لحــاظ واحــد متغیرهــا در 
ــه  ــد. در نتیج ــد ش ــاد تأیی ــازگاری ابع ــیم، س ــزار ونس نرم اف
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ابعــاد متغیرهــا در همــۀ معــادالت، در هــر دو قســمت معادلــه، 
ــد. ــرار دارن ــه ق ــت موازن در حال

آزمون کفایت مرز
ایــن آزمــون در شــروع ســاخت مــدل صــورت پذیرفــت 
ــم در  ــای مه ــه متغیره ــود  ک ــل ش ــان حاص ــرای اطمین ــا ب ت
ــای  ــزو متغیره ــد و ج ــرار می گیرن ــدل ق ــدودۀ م ــل مح داخ
درون زا هســتند. تصمیــم دربــارۀ وارد یــا خارج کــردن متغیرهــا 
در محــدودۀ مــدل بــا اســتفاده از نظــر خبــرگان و بــا توجــه بــه 
نتایــج حاصــل از مــرور ادبیــات اتخــاذ شــد. در ایــن پژوهــش، 
گردشــگری  درمانــی،  در  تأثیر گــذار  عوامــل  مهم تریــن 
ــرگان و  ــد خب ــاالت و تأیی ــراوان در مق ــرار ف ــه تک ــه ب ــا توج ب

ــت ــده اس ــه ش ــر گرفت ــوزه، درنظ ــن ح ــران در ای صاحب نظ

آزمون بازتولید رفتار
 
ً
ــال ــق و کام ــورت دقی ــی، به ص ــای قدیم ــد داده ه بازتولی

مشــابه مقادیــر گذشــته، نبایــد مبنایــی بــرای قبــول یــا رد 

ــاد  ــدل در ایج ــی م ــت دارد، توانای ــه اهمی ــد. آنچ ــدل باش م
اســت  واقعــی  سیســتم های  مشــابه  رفتــاری  ویژگی هــای 
ــئله  ــی مس ــر اصل ــار متغی ــد رفت ــدل بای ــیل، 1393(. م )سوش
ــارت  ــه عب ــد. ب ــد کن ــتم بازتولی ــی سیس ــار واقع ــد رفت را مانن
ــان را  ــول زم ــر در ط ــار متغی ــودار رفت ــد نم ــدل بای ــر، م دیگ
نمایــش دهــد. نمــودار 5 رفتــار واقعــی گردشــگری  درمانــی در 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــان می ده ــا 1394 را نش ــال های 1384 ت س
نمــودار 7 مشــاهده می شــود کــه نمــودار گردشــگری  درمانــی 
ــد  ــی را بازتولی ــار واقع ــش رفت ــن پژوه ــده در ای شبیه سازی ش

می کنــد.
ــغل های  ــداد ش ــی تع ــار واقع ــودار 6 رفت ــن، نم همچنی
در  گردشــگری  صنعــت  به وســیلۀ  ایــران  در  ایجادشــده 
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــان می ده ــا 1393را نش ــال های 1387 ت س
نمــودار 8 مشــاهده می شــود کــه نمــودار اشــتغال گردشــگری 
ــد  ــی را بازتولی ــار واقع ــش رفت ــن پژوه ــده در ای شبیه سازی ش

می کنــد.

نمودار 5: تعداد گردشگری درمانی در ایران )حسینی و سعیدی، 1394: 14(

نمودار 6: تعداد شغل های ایجا شده در ایران به وسیلۀ صنعت گردشگری )محمد زاده و عزیزی، 1390(
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نمودار 7: آزمون بازتولید رفتار گردشگری درمانی )یافته های پژوهش(

نمودار 8: آزمون بازتولید رفتار اشتغال )یافته های تحقیق(

آنالیز حساسیت
ــر  ــا و مقادی ــر پارامتره ــر تغیی ــدل در براب ــای م متغیره
رفتــار مشــابهی را نشــان می دهنــد. بــا توجــه بــه عدم قطعیــت 
بــاال در مــدل، آنالیــز حساســیت را می شــود به منزلــۀ ابــزاری 
ســاده توســط نرم افــزار بــرای بررســی نتایــج بــه کار بــرد 

ــکاران، 1393(.  ــی و هم )صالح

یافته ها
وضعیــت فعلــی سیســتم پــس از اجــرای شبیه ســازی 
ــش داده  ــا 16 نمای ــای 9 ت ــیم در نموداره ــزار ونس در نرم اف
شــده اســت. شبیه ســازی بــرای ده ســال انجــام شــده 

اســت.
                   

نمودار 9: رفتار متغیر گردشگری  درمانی    نمودار 10: رفتار متغیر نرخ گردشگری  درمانی

وضعیت فعلی سیستم
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            بررسی و تحلیل نتایج به دست آمده از اجرای مدل در 
قالب سه سناریو ارائه شده است:

بــه کل  درآمــد  تخصیــص  میــزان  افزایــش   .1 
گردشــگری  درمانــی

2. افزایش و کاهش ضریب اشتغال گردشگری
ــش ــی در بخ ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ  3. س

ــی ــگری  درمان گردش

ــه  ــد کل ب ــص درآم ــزان تخصی ــش می یوی اول: افزای ــنار س
ــی ــگری  درمان گردش

میــزان تخصیــص درآمــد کل بــه گردشــگری  درمانــی بــا 
ــی و  ــهیالت درمان ــات و تس ــاد امکان ــۀ ایج ــن هزین درنظرگرفت
ــبه  ــد محاس ــور می آین ــه کش ــه ب ــی ک ــگران  درمان ــداد گردش تع
ــگری  ــه گردش ــد کل ب ــص درآم ــزان تخصی ــت. می ــده اس ش

 درمانــی 0/052 اســت. در ایــن ســناریو فــرض بــر ایــن اســت 
ــی  ــگری  درمان ــه گردش ــد کل ب ــتری از درآم ــدار بیش ــه مق ک

ــود.  ــاص داده ش اختص
بنابرایــن، در ایــن ســناریو، 0/25 از درآمــد کل بــه 
ــر آن  ــت و تأثی ــده اس ــاص داده ش ــی اختص ــگری  درمان گردش
در متغیرهــای ظرفیــت پذیــرش گردشــگری  درمانــی، ظرفیــت 
پذیــرش گردشــگر، گردشــگری  درمانــی و B/C بررســی شــده 

ــت. اس
الف( ظرفیت پذیرش گردشگری  درمانی

ــا افزایــش درآمــد تخصیــص داده شــده بــه گردشــگری  ب
ــهیالت  ــات و تس ــتر امکان ــعۀ بیش ــرای توس ــرایط ب ــی ش  درمان
ــودار  ــه نم ــه ب ــا توج ــن، ب ــود. بنابرای ــم می ش ــی فراه درمان
17، ظرفیــت پذیــرش گردشــگری  درمانــی بیشــتر از قبــل 

          نمودار 11: رفتار متغیر گردشگر            نمودار 12: رفتار متغیر نرخ گردشگر 

14: رفتار متغیر ظرفیت پذیرش گردشگری  درمانی  نمودار 13: رفتار متغیر ظرفیت پذیرش گردشگر   نمودار

 )B/C( نمودار 15: رفتار متغیر اشتغال         نمودار 16: رفتار شاخص منفعت به هزینه
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می شــود. به طوری کــه قبــل از تخصیــص درآمــد بیشــتر 
بــه گردشــگری  درمانــی، مقــدار ضریــب ظرفیــت پذیــرش در 
ــت  ــم 0/46 اس ــال ده ــروع )1393( 0/56 و در س ــال ش س
ــن  ــدار ای ــر مق ــناریوی موردنظ ــن س ــس از درنظرگرفت ــی پ ول
ضریــب در ســال شــروع 0/91 و در ســال دهــم 0/86 اســت.
ــه  ــه ب ــا توج ــد، ب ــه ش ــه پیش ترگفت ــه ک ــور ک همان  ط
این کــه ظرفیــت پذیــرش گردشــگری  درمانــی از تفاضــل 

امکانــات و تســهیالت درمانــی بــا گردشــگری  درمانــی 
به دســت  درمانــی  تســهیالت  و  امکانــات  بــر  تقســیم 
ــگری  ــرش گردش ــت پذی ــودن ظرفی ــن نزولی ب ــد، بنابرای می آی
 درمانــی بــه ایــن علــت اســت کــه نــرخ رشــد تعــداد 
ــرخ  ــتر از ن ــد بیش ــور می آین ــه کش ــه ب ــی ک ــگران  درمان گردش

ــت. ــی اس ــهیالت درمان ــات و تس ــد امکان رش

نمودار 17: رفتار متغیر ظرفیت پذیرش گردشگری  درمانی با توجه به تغییر در میزان تخصیص درآمد کل
 به گردشگری  درمانی )یافته های تحقیق(

ب( ظرفیت پذیرش گردشگر
شــده  داده  نشــان   18 نمــودار  در  کــه  همان طــور 
ــه بخــش  ــا افزایــش میــزان تخصیــص درآمــد کل ب اســت، ب

گردشــگری درمانــی امکانــات و تســهیالت گردشــگری 
ایجــاد می شــود و ظرفیــت پذیــرش گردشــگر  کمتــری 

می یابــد. کاهــش 

نمودار 18: رفتار متغیر ظرفیت پذیرش گردشگر با  توجه به تغییر در میزان تخصیص درآمد کل
 به گردشگری  درمانی )یافته های تحقیق(

B/Cج( شاخص
در نمــودار 19 وضعیــت شــاخص B/C پــس از افزایــش 
ــه گردشــگری  درمانــی نشــان  میــزان تخصیــص درآمــد کل ب
داده شــده اســت. همان طــور کــه مشــاهده می شــود، پــس از 
ــد  ــی افزایــش می یاب ــن ســناریو، گردشــگری  درمان اجــرای ای

و در ادامــه بــر درآمــد گردشــگری  درمانــی و درآمــد کل نیــز 
افــزوده می شــود و شــاخص B/C نیــز بــا شــیب بســیار 
ــاخص  ــن ش ــدار ای ــه مق ــد؛ به طوری ک ــش می یاب ــم افزای مالی

ــد. ــه 5/65 می رس ــم از 5/62 ب ــال ده در س
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ــگری ــتغال گردش اش
 )مســتقیم و 

ً
ــه ازای ورود هــر شــش گردشــگر مجموعــا ب

ــاری  ــود )بختی ــاد می ش ــد ایج ــغل جدی ــك ش ــتقیم( ی غیرمس
ــتغال در  ــب اش ــدار ضری ــن مق ــی، 1389: 49(. بنابرای و یزدان
ــن  ــت. در ای ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی 0/16 درنظ ــتم واقع سیس
ــر ایــن  ســناریو، هــدف تغییــر ضریــب اشــتغال و بررســی تأثی

ــت.  ــاخصB/C اس ــتغال و ش ــر اش ــرروی متغی ــرات ب تغیی
فــرض اول: ضریــب اشــتغال گردشــگری برابــر بــا 
0/085 اســت )ضریــب اشــتغال کاهــش یافتــه اســت(.
فــرض دوم: ضریــب اشــتغال گردشــگری برابــر بــا 0/35 

اســت )ضریــب اشــتغال افزایــش یافتــه اســت(.

الف( اشتغال
ــان  ــودار 21 نش ــه در نم ــه ک ــور ک ــرض اول: همان  ط ف
داده شــده اســت، بــا کاهــش ضریــب اشــتغال، تعــداد 
ــداد  ــه تع ــودار 2(، به طوری ک ــد )نم ــش می یاب ــتغال کاه اش
شــغل در ســال شــروع 458135 و در ســال دهــم 573765 

اســت. 
ــاهده  ــودار 20 مش ــه در نم ــور ک ــرض دوم: همان ط ف
می شــود، بــا افزایــش ضریــب اشــتغال تعــداد اشــتغال 
به طــوری کــه در ســال  افزایــش می یابــد )نمــودار 3(، 
ــه  ــم ب ــال ده ــت و در س ــدار آن2075840 اس ــروع مق ش

می رســد.  2362560

نمودار 19: رفتار شاخص B/C با توجه به تغییر میزان تخصیص درآمد کل به گردشگری  درمانی)یافته های تحقیق(

نمودار 20: رفتار متغیر اشتغال با توجه به کاهش و افزایش ضریب اشتغال )یافته های تحقیق(
B/Cب( شاخص
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ــان داده  ــودار 21 نش ــه در نم ــور ک ــرض اول: همان  ط ف
ــتغال  ــداد اش ــتغال، تع ــب اش ــش ضری ــا کاه ــت، ب ــده اس ش
ــت کل،  ــش منفع ــا کاه ــد. ب ــش می یاب ــت کل کاه و منفع
ــه در  ــوری ک ــد، به ط ــش می یاب ــز کاه ــر B/C نی ــدار متغی مق
ــیب  ــا ش ــد و ب ــه 4/19 می رس ــدد ب ــروع از 5/60 ع ــال ش س

ــد. ــش می یاب ــم افزای مالی

فــرض دوم: بــا افزایــش ضریــب اشــتغال، تعــداد شــغل 
و منفعــت کل و شــاخص B/C افزایــش می یابــد. همان طــور 
  B/Cکــه در نمــودار 21 مشــاهده می شــود، مقــدار شــاخص
در ســال شــروع )1393( از عــدد 5/60 بــه 9/17 می رســد و 

بــا شــیب مالیــم افزایــش می یابــد. 

نمودار 21: رفتار شاخصB/C با توجه به کاهش و افزایش ضریب اشتغال )یافته های تحقیق(

بخــش  ســرمایه گذاری  ســوم:  ســناریوی 
گردشــگری  درمانــی بخــش  در  خصوصــی 
ــعۀ  ــرای توس ــه ب ــود ک ــنهاد می ش ــناریو پیش ــن س در ای
امکانــات و تســهیالت درمانــی، عالوه بــر درآمــد کل، از 
ــت  ــن صنع ــرمایه گذاری در ای ــرای س ــی ب ــش خصوص بخ
ــون  ــادل 200میلی ــرمایه گذاری مع ــن س ــود. ای ــتفاده ش اس
ــت  ــای ظرفی ــر آن در متغیره ــده و اث ــه ش ــر گرفت دالر درنظ
 B/C ــی و ــگری  درمان ــی، گردش ــگری  درمان ــرش گردش پذی

ــت. ــده اس ــی ش بررس
الف( ظرفیت پذیرش گردشگری  درمانی

ــگری  ــی در گردش ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــا س ب
ــاد  ــتری ایج ــی بیش ــهیالت درمان ــات و تس ــی، امکان  درمان
نیــز  گردشــگری  درمانــی  پذیــرش  ظرفیــت  و  می شــود 
 22 نمــودار  در  کــه  کــه  همان  طــور  می یابــد.  افزایــش 

ظرفیــت  ســرمایه گذاری،  از  پیــش  می شــود،  مشــاهده 
پذیــرش گردشــگری  درمانــی در ســال شــروع 0/56 و در 
ســال دهــم 0/46 اســت و پــس از ســرمایه گذاری، ظرفیــت 
پذیــرش گردشــگری  درمانــی در ســال شــروع 0/69 و در 
ســال دهــم 0/56 اســت. نزولی شــدن ظرفیــت پذیــرش 
ــد  ــرخ رش ــه ن ــت ک ــت اس ــن عل ــه ای ــی ب ــگری  درمان گردش
ــتر  ــد بیش ــور می آین ــه کش ــه ب ــی ک ــگران  درمان ــداد گردش تع
از نــرخ رشــد تعــداد امکانــات و تســهیالت درمانــی اســت. 
ظرفیــت  مقــدار  شــود،  بیشــتر  ســرمایه گذاری  هرچــه 
ــر می شــود  ــه عــدد 1 نزدیک ت ــی ب پذیــرش گردشــگری  درمان
ــی  ــات و تســهیالت درمان ــی اســت کــه امکان ــن معن ــه ای و ب
ظرفیــت  به طوری کــه  می یابــد،  افزایــش  کافــی  به طــور 
ــرای هــر تعــداد بیمــاری کــه  ــی ب پذیــرش گردشــگری درمان

ــود دارد. ــوند وج ــور وارد ش ــه کش ب

نمودار 22: رفتار ظرفیت پذیرش گردشگری  درمانی با توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی )یافته های تحقیق(



57
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
بررسي عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگري درماني با استفاده

 از روش پویایي سيستم و ارزیابي نقش آن در رشد اقتصادي با شاخص منفعت به هزینه
زارع مهرجردی و همکاران

14
01

یز 
 پائ

م،
سو

ره 
ما

، ش
م 

ده
یاز

ل 
سا

B/C ب( شاخص
افزایــش  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری  هرچــه 
ــه  ــه ک ــور ک ــد. همان  ط ــش می یاب ــز افزای ــۀ کل نی ــد، هزین یاب
در نمــودار 23: نشــان داده شــده اســت، بــا اجــرای ســناریوی 
ســوم، نمــودار B/C  همچنــان صعــودی باقــی می مانــد و 

ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــی ب ــد. ول ــش می یاب ــودار افزای ــیب نم ش
ــاخص  ــدار ش ــود، مق ــتر می ش ــت کل بیش ــۀ کل از منفع هزین
ــرمایه گذاری  ــش از س ــه پی ــد، به طوری ک ــش می یاب B/C کاه
ــس از  ــود و پ ــروع 5/32 ب ــال ش ــاخص B/C در س ــدار ش مق

ســرمایه گذاری مقــدار آن 5/60 اســت. 

نمودار 23: رفتار شاخص B/Cبا توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی در گردشگری  درمانی )یافته های تحقیق(

بحث و نتیجه گیری
توســعۀ گردشــگری درمانــی می تــوان عاملــی مهــم 
در رشــد اقتصــادی کشــور به شــمار مــی رود؛ به خصــوص 
بــا توجــه بــه زیرســاخت های نرم افــزاری و ســخت افزاری 
کنــار  در  دیگــر  جاذبه هــای  وجــود  و  ایــران  در  موجــود 
ــی  ــت. ول ــه اس ــدان یافت ــی دوجن ــی، اهمیت ــگری درمان گردش
بایــد درنظــر داشــت کــه توســعه متغیرهــای مختلفــی را تحــت 
ــد   در رون

ً
ــار ایــن متغیرهــا لزومــا ــرار می دهــد کــه رفت ــر ق تأثی

توســعه تأثیــر مســتقیم نخواهــد داشــت. در ایــن پژوهــش، بــا 
ــه  ــی ک ــای مختلف ــار متغیره ــتم، رفت ــی سیس ــتفاده از پویای اس
تحت تأثیــر توســعۀ گردشــگری درمانــی قــرار می گیرنــد یــا در 

ــت.  ــده اس ــی ش ــد بررس ــر می گذارن آن تأثی
در سیســتم فعلــی مــدل شبیه سازی شــده )داده هــای 
حقیقــی(، امکانــات و تســهیالت گردشــگری و درمانــی و 
ــا  ــی ب ــت ول ــش اس ــال افزای ــگر درح ــرش گردش ــت پذی ظرفی
توجــه بــه این کــه نــرخ رشــد تعــداد گردشــگران  درمانــی 
ــی  ــهیالت درمان ــات و تس ــداد امکان ــد تع ــرخ رش ــتر از ن بیش
اســت، ظرفیــت پذیــرش گردشــگری  درمانــی درحــال کاهــش 
اســت. بنابرایــن بایــد برنامه ریــزی و سیاســت گذاری مناســبی 
بــرای توســعۀ بیشــتر امکانــات و تســهیالت درمانــی و ظرفیــت 
ــی،  ــتم فعل ــن، در سیس ــود. همچنی ــام ش ــار انج ــرش بیم پذی
ــۀ  ــۀ کل )هزین ــتر از هزین ــتغال( بیش ــد کل و اش ــع )درآم مناف

ــات و تســهیالت گردشــگری و درمانــی( اســت،  ایجــاد امکان
 5/60 B/C بنابرایــن در ســال شــروع )1393( مقــدار شــاخص
اســت و نمــودار بــا شــیب کــم صعــود می کنــد. پــس می تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه طــرح توســعۀ گردشــگری  درمانــی اقتصادی 
و ســودآور اســت. بــا افزایــش میــزان تخصیــص درآمــد کل بــه 
گردشــگری  درمانــی در ســناریوی اول، امکانــات و تســهیالت 
درمانــی و ظرفیــت پذیــرش بیمــار و نــرخ گردشــگری  درمانــی 
نیــز افزایــش می یابــد. از طرفــی، بــا افزایــش ظرفیــت پذیــرش 
ــد کل  ــی و درآم ــگری  درمان ــرخ گردش ــی، ن ــگری  درمان گردش
ــتر  ــۀ کل بیش ــت کل از هزین ــن، منفع ــد. بنابرای ــش می یاب افزای
ــش  ــز افزای ــودآوری نی ــاخص B/C و س ــدار ش ــود و مق می ش
ــم  ــال ده ــاخص در س ــن ش ــدار ای ــه مق ــد، به طوری ک می یاب
ــا افزایــش  ــه این کــه ب ــا توجــه ب ــه 5/65 می رســد. ب از 5/62 ب
میــزان تخصیــص درآمــد کل بــه بخــش گردشــگری درمانــی، 
ــش  ــگری کاه ــش گردش ــه بخ ــد کل ب ــص درآم ــزان تخصی می
اندکــی  گردشــگر  پذیــرش  ظرفیــت  ادامــه  در  و  می یابــد 
 B/C کاهــش می یابــد، ولــی درنهایــت مقــدار شــاخص
ــناریو  ــن س ــرای ای ــج اج ــه نتای ــه ب ــا توج ــد. ب ــش می یاب افزای
)افزایــش ســودآوری( و ایــن  نکتــه کــه درآمــد حاصــل از هــر 
ــی  ــگر معمول ــک گردش ــتر از ی ــیار بیش ــی بس ــگر  درمان گردش
اســت، مناســب اســت کــه میــزان بیشــتری از درآمــد صنعــت 
ــد،  ــی تخصیــص یاب ــه بخــش گردشــگری  درمان گردشــگری ب

ــی دارد. ــودآوری را در پ ــش س ــرا افزای زی
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ــا بهترشــدن  ــه ب در ســناریوی دوم مشــاهده می شــود ک
اشــتغال  ضریــب  افزایــش  و  اشــتغال  ایجــاد  شــرایط 
ــش  ــاخص B/C افزای ــدار ش ــت کل و مق ــگری، منفع گردش
ــاخص  ــدار ش ــتغال، مق ــب اش ــش ضری ــا کاه ــد و ب می یاب
ســرمایه گذاری  بــا  همچنیــن،  می یابــد.  کاهــش   B/C
بخــش خصوصــی در بخــش گردشــگری  درمانــی، امکانــات 
و تســهیالت درمانــی و ظرفیــت پذیــرش گردشــگری  درمانــی 
و نــرخ گردشــگری  درمانــی افزایــش می یابــد. پیــش از 
ــت و  ــر اس  صف

ً
ــا ــودار B/C تقریب ــیب نم ــرمایه گذاری ش س

ــاخص B/C 5/60 و در  ــدار ش ــروع )1393( مق ــال ش در س
ســال دهــم مقــدار آن 5/62 اســت. پــس از ســرمایه گذاری، 
ــان  ــودار همچن ــد و نم ــش می یاب ــاخص B/C کاه ــدار ش مق
به طوری کــه  در ســال شــروع  باقــی می مانــد،  صعــودی 
)1393(، مقــدار شــاخص 5/35 اســت و در ســال دهــم بــه 
5/40 می رســد. شــیب نمــودار B/C پــس از ســرمایه گذاری 
به نظــر  بلندمــدت  در  به طوری کــه  می یابــد،  افزایــش 
بنابرایــن  بیشــتر شــود.   B/C می رســد مقــدار شــاخص 
ــودآوری  ــی س ــگری  درمان ــش گردش ــرمایه گذاری در بخ س

ــت.  ــد داش ــی خواه ــتری را در پ بیش

منابع 
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فنــاوری. تجاری ســازی  بین المللــی 
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تاپســیس فــازی. مطالعــات مدیریــت گردشــگری، 14)45(، 

.269-249

ــم  ــی توریس ــد )1394(. بررس ــعیدی، حمی ــر و س ــینی، اکب حس

ــن  ــران. اولی ــرد ارز آوری در ای ــا رویک ــالمی ب ــی اس  درمان

کنفرانــس بین المللــی صنایــع، مدیریــت و حســابداری، 

ــران. ته

ــر  ــه، زارع  مهرجــردی، یحیــی، فخــرزاد، محمدباق صالحــی، راضی

ــا  ــدل ب ــک م ــۀ ی ــر )1393(. ارائ ــه، امی ــفیعی علویج و ش

رویکــرد پویایی هــای سیســتم در راســتای تجزیــه و تحلیــل 

ــدف  ــا ه ــت و گاز ب ــوزۀ نف ــاخت در ح ــدگان س تأمین کنن

ــاخت  ــرکت س ــوردی: ش ــۀ م ــاب، مطالع ــی و انتخ ارزیاب

تجهیــزات ســپاهان. پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد، دانشــگاه 

ــزد. ــی، ی ــی و مهندس ــکدۀ فن ــر، دانش ــم و هن عل

زارع  مهرجــردی، یحیــی و فــارغ، فهیمــه )1392(. بررســی عوامــل 

مؤثــر در نقش آفرینــی توریســم درمانی و پویایی شناســی 

ــوم  ــتمی. عل ــای سیس ــرد پویایی ه ــتفاده از رویک ــا اس آن ب

ــران، 8)31(، 130-105. ــت ای مدیری

رویکــردی  سیســتم:  پویایی هــای   .)1393( شــارما  سوشــیل، 

تیمــوری،  ابراهیــم  بــرای مســائل مدیریتــی.  کاربــردی 

ــی زاده )مترجمــان(. تهــران:  ــی و نریمــان ول علیرضــا نورعل

ــت. ــم و صنع ــگاه عل ــارات دانش انتش

کاملیــا، رحیمــی  کلــور، حســین، حاضــری،  شــریفی چلنبر، 

هاتــف و باشــکوه  اجیرلــو، محمــد )1396(. بررســی موانــع 

نیــروی انســانی متخصــص در توســعۀ گردشــگری پزشــکی، 

و  سیســتم ها  بهینه ســازی  بین المللــی  کنفرانــس  اولیــن 

ــل. ــب و کار، باب ــت کس مدیری

ــی،  ــی و روح ــیرازی، علی نق ــح ش ــین، مصل ــدی، علی حس صم

آناهیتــا )1391(. طراحــی یــک مــدل دینامیــک بــرای 

صنعــت گردشــگری در ایــران بــا اســتفاده از رویکــرد 

پویایی شناســی سیســتم بــرای افــق ایــران 1404. مدلســازی 

.89-65  ،)1(6 اقتصــادی، 

عباســی، فهیمــه، رمضانی، یوســف و هوشــمند، محمــود )1397(. 

بررســی و اولویت بنــدی عوامــل مؤثــر بــر پذیــرش اینترنــت 

در توســعۀ گردشــگری ســالمت. گردشــگری و توســعه، 

.118-100  ،)4(7

ــایی  ــادات )1394(. شناس ــدی، شمس الس ــه و زاه ــزی، فاطم عزی

ــتان  ــالمت در اس ــگری س ــعۀ گردش ــع توس ــی موان و ارزیاب

ــامت، 12)6(، 806-799. ــات س ــت اطاع ــزد. مدیری ی

قاســمی، مســلم، موحــدی، علــی و کدخدایــی، ســمانه )1398(. 

ــی  ــوی مفهوم ــۀ الگ ــری و ارائ ــای نظ ــر مدل ه ــی ب تحلیل

ــران.  ــکی در ای ــگری پزش ــی گردش ــعۀ ظرفیت ــرای توس ب

ایــران،  جغرافیایــی  انجمــن  کنگــره  چهاردهمیــن 

ــران. ته

لطفعلی پــور، محمدرضــا و اسالمی گیســکی، ســکینه )1386(. 

ــس  ــع م ــیت مجتم ــل حساس ــده و تحلی ــی هزینه-فای ارزیاب

ــادی، 4)3(، 99-83. ــی های اقتص ــمه. بررس سرچش
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