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چکیده
گردشگری پ شکی ،بهمن لة یکی از شاخههای گردشگری سالمت ،پدیدهای است که در قرن 21
بهسرعت رو به گسترش است و یکی از سریعترین توسعهها را در بازار گردشگری دارد .با وجود
قابلیتهای ایران در گردشگری پ شکی ،آمارها نشان میدهد که سهم ایران از درآمدهای این صنعت
ناچی است .با توجه به فرصتهای روبهرشد و رقابت ف ایندة بینالمللی در این حوزه ازیکسو و عدم
بهرهبرداری مناسب از قابلیتهای کشور ازسوی دیگر ،در این پژوهش سعی شده موانع توسعة
گردشگری پ شکی در ایران ،با روش پژوهش کیفی و راهبرد تحلیل مضمون ،بررسی شود و
رهنمودهای کاربردی ارا ه گردد .به این منظور ،با شان ده تن از خبرگان مصاحبه شده و ،پس از
کدگذاری داده های مصاحبه ،موانع توسعة گردشگری پ شکی ایران استخراج شده است .سه مانع اصلی
و ابعاد فرعی هریک عبارتاند از .1 :موانع نظام اداری و خطمشیگذاری شامل ضعف نظام اداری،
مسا ل ناشی از تداخل حوزة سیاستی گردشگری و سالمت ،ضعف همکاری بخش خصوصی و دولتی،
ضعف نظام آماری ،ضعف نظارت .2 .موانع زنجیرة ارا ة خدمات گردشگری پ شکی شامل ضعف فرایند
ارا ة خدمت ،فعالیت غیررسمی ،ضعف رقابتپذیری ،موانع سرمایهگذاری .3 .موانع مربوط به بازارهای
هدف شامل تعامل نامناسب با بیمار خارجی ،ضعف در بازاریابی و تبلیغات ،موقعیت ضعیف رقابتی.
واژههای کلیدی :گردشگری پ شکی ،توسعة گردشگری ،موانع توسعة گردشگری پ شکی ،تحلیل
مضمون.

1ـ نویسنده مسئول :استاد گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،تهران ،ایران ()rgholipor@ut.ac.ir
2ـ دانشیار گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
3ـ دانشیار گروه مدیریت جهانگردی ،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبا ی ،تهران ،ایران
4ـ مربی گروه مدیریت جهانگردی ،دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
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مقدمه
گردشگری پ شکی ،بهمن لة یکی از شاخههای گردشگری سالمت ،پدیدهای رو به گسترش در قرن 21
است که یکی از سریعترین توسعهها را در بازار گردشگری دارد (واعظی و همکاران .)1397 ،این نو
گردشگری نشانگر حرکت موقت بیمار به خارج از نظام سالمت کشور محل اقامت خود با هدف خرید
مراقبتهای پ شکی است ) .(Johnston et al., 2015برخی گ ارشها حاکی از آن است که ،طی ده
سال آینده 3 ،تا  4درصد از جمعیت جهان برای دریافت مراقبتها و درمانهای پ شکی به سفرهای
خارجی روی خواهند آورد ) . (Larisa and Țigu, 2017تمامی آمارها و گ ارشها ،ازجمله پیشبینی
سازمان جهانی بهداشت ،حاکی از رشد روزاف ون گردشگری پ شکی در جهان است .منابع مختلف
درآمد گردشگری پ شکی در جهان را بین 10/5میلیارد دالر در  2012تا 32میلیارد دالر در 2019
تخمین زده و پیشبینی میکنند ،با رشدی نمایی ،در  2025به 3تریلیون دالر برسد .همچنین انجمن
گردشگری پ شکی1درآمد گردشگری پ شکی جهان در  2016را 100میلیارد دالر برآورد و اعالم کرد
انتظار دارد ،با ادامة روندهای موجود ،در  2025درآمد این صنعت به 3تریلیون دالر برسد ).(ibid
عوامل متعددی در توسعة این صنعت دخیل بودهاند ،ازجمله جهانیشدن ،تسهیل حملونقل
بینالمللی ،اف ایش ارتباطات ،تالش بیماران برای دستیابی به قیمتهای کمتر و کیفیت مناسبتر و
لیست انتظار کوتاهتر ) .(Hoz-Correa et al., 2018به گفتة رامیرز ،توسعة گردشگری پ شکی موجب
اف ایش درآمد ،بهبود خدمات ،ایجاد درآمد ارزی ،بهبود تراز تجاری و بهطورکلی رشد و توسعة
گردشگری است (نعتمی و همکاران .)1395 ،با وجود منافع گردشگری پ شکی ،ازآنجاکه عوامل مهمی
در توسعة این نو گردشگری مؤثر است ،کسب جایگاه و سهم بازار مناسب در این صنعت چندان ساده
نیست ).(Rokni et al., 2017
موقعیت خاص و گستردگی جغرافیایی ایران ،برخورداری از تیمهای پ شکی و پیراپ شکی متبحر،
ثبات سیاسی و امنیت داخلی (ابوالحسنی ،)1393،برتری ایران درزمینة سلولهای بنیادی ،ترمیم
ضایعات نخاعی ،ناباروری و( ...نیکرفتار و همکاران )1395 ،ازجمله م ایای ایران درزمینة گردشگری
پ شکی است .طبق گ ارش مجلة بینالمللی سفر پ شکی ،شورای راهبردی گردشگری سالمت ایران
اعالم کرده :بر اساس دادههای بهدستآمده از شرکتهای خدمات گردشگری سالمت ،که مجوز قانونی
فعالیت در عرصة گردشگری پ شکی دارند ،ایران در سال  1395پذیرای 105ه ار گردشگر پ شکی
بوده است .بنا بر اعالم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پ شکی ،پرداختی هر گردشگر پ شکی در
ایران بین 3600تا  7600دالر است .با احتساب متوسط این مقدار ( 5600دالر) ،در سال  1395درآمد
گردشگری پ شکی در ایران بالغ بر 588میلیون دالر بوده است (International Medical Travel
) . Journal, 2017آمار درآمدی ایران مؤید این واقعیت است که درآمد گردشگری پ شکی در ایران در
مقایسه با درآمد جهانی این صنعت چندان قابلتوجه نیست (جباری و همکاران )1391 ،و سهم ایران
از بازار گردشگری پ شکی ناچی است .در سال ،1393ایران با کسب درآمدی حدود 350میلیون دالر
1. Medical Tourism Association
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فقط  0/35درصد از این درآمد سرشار را نصیب خود کرد و رتبة پنجاهوسوم را در میان کشورها کسب
کرد (نیکرفتار و همکاران .)1395 ،درواقع در ایران توسعة این حوزه از گردشگری آنطور که باید و
شاید مورد توجه نهادهای متولی امر قرار نگرفته است و بهتبع آن در سطح کسبوکار نی مجموعههای
خصوصی فعال و موفق پا نگرفتهاند.
با توجه به فرصتهای روبهرشد و رقابت ف ایندة بینالمللی در گردشگری پ شکی ازیکسو و عدم
بهرهبرداری مناسب از قابلیت های کشور در این حوزه ازسوی دیگر ،در این پژوهش سعی شده موانع
توسعة این بخش در ایران بررسی شود .باید به این نکته توجه داشت که موانع و مشکالت کشورهای
مختلف درزمینة انوا گردشگری ،ازجمله گردشگری پ شکی ،تحتتأثیر متغیرهای زمینهای ناشی از
تفاوتهای فرهنگ ی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی است .لذا برای یافتن الگوهای کاربردی و بومی
توسعه الزم است پژوهشگران به تحقیق و تفحص و ارا ة دستاوردهایی مبتنی بر شرایط کشور و
متناسب با آن بپردازند .بر همین اساس ،در این پژوهش تالش شده موانع توسعة گردشگری در ایران
واکاوی شود و با بهره گیری از روش کیفی تحلیل مضمون سعی شده ،با استفاده از آرای خبرگان آگاه،
موانع و مشکالت توسعة گردشگری پ شکی در ایران شناسایی شود .بهاینترتیب ،هدف از این پژوهش
شناسایی موانع و مشکالت توسعة گردشگری پ شکی در ایران است .برایناساس ،سؤال پژوهش عبارت
است از :مشکالت و موانع توسعة گردشگری پ شکی در ایران کداماند؟
مبانی نظری
گردشگری پزشکی

گردشگری پ شکی عبارت است از «سفر سازماندهیشدة فرد به خارج از حوزة معمول مراقبتهای
پ شکی خود ،به منظور ارتقا یا تجدید سالمت فردی ازطریق اقدامات پ شکی» (Hoz-Correa et al.,
) .2018در بین اغلب صاحبنظران این اتفاقنظر وجود دارد که گردشگری پ شکی زیرمجموعة
گردشگری سالمت است ) .(Pocock and Phua, 2011گردشگری پ شکی ازنظر عرضه (تسهیالت،
محصوالت و خدمات) و همچنین تقاضا (انگی هها ،انتظارات و تجارب) با گردشگری سالمت تفاوتهایی
دارد .ازاین رو ،تفکیک نظری بین گردشگری سالمت و گردشگری پ شکی برای تفکیک تنو موجود در
عرضه و تقاضای آنها قابلاستفاده است ) .(Botterill et al., 2013بر همین اساس ،در این پژوهش
مشخصاً بر گردشگری پ شکی تأکید میشود.
در ادامه عوامل مؤثر بر شکلگیری گردشگری پ شکی (تقاضا) ،ارا هدهندگان خدمات گردشگری
پ شکی (عرضه) و جایگاه برنامهری ی و خطمشیگذاری در توسعة گردشگری پ شکی بررسی میشود.
عوامل مؤثر بر گسترش تقاضای گردشگری پزشکی
یکی از طبقهبندیهای رایج محرکها و انگی ههای گردشگری پ شکی را به هفت دستة کلی
تقسیم میکند که در جدول  1ارا ه شده است:
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جدول  :1انگیزههای گردشگری پزشکی (اقتباس از شالبافیان ،1394 ،به نقل از هال)2013 ،
محرکهای اصلی

محرکهای فرعی

ه ینه

ه ینة کمتر در خارج از کشور؛ ه ینة بیشتر در کشور مبدأ؛ نرخ مناسب تبدیل ارز؛
ه ینة نسبتاً مناسب سفرهای هوایی.

زمان

لیست انتظار طوالنی در کشور مبدأ؛ لیست انتظار کوتاه در خارج از کشور

قوانین

غیرقانونی بودن برخی درمانها در مبدأ؛ سهولت دسترسی به سایر کشورها؛ تفاوت در
قوانین پوششهای بیمهای.

خدمات پ شکی نبود دسترسی به فرایندهای پ شکی خاص (مانند پیوند اعضا) در کشور مبدأ.
کیفیت
اوقات فراغت
اطالعات

کیفیت مشابه یا برتر در سایر کشورها؛ تخصص پ شکی؛ تجهی ات بیمارستانی.
مکانهای جدید و بکر برای تعطیالت.
دسترسی به اطالعات مقصد گردشگری پ شکی ،تبادل دانش و فناوری؛ تبلیغات
تأسیسات و تسهیالت پ شکی.

عرضهکنندگان خدمات گردشگری پزشکی

بازیگران حوزه های سالمت و گردشگری هریک مستقیم و غیرمستقیم در زنجیرة ارزش گردشگری
پ شکی نقشآفرینی میکنند و ناهماهنگی آنها محصول گردشگری پ شکی را مخدوش میسازد
) .(Cook, 2017مثالً ایجاد بهترین مراک و امکانات درمانی بدون تدوین و اجرای قوانین نظارتی یا
تالشهای بازاریابی مقصد بهتنهایی در جذب گردشگران پ شکی بینالمللی مؤثر نخواهد بود.
عرضهکنندگان خدمات درمانی ممکن است متعلق به دولت یا شرکتهای خصوصی باشند ،اما
رشد آنها همیشه به دخالت دولت بستگی دارد (نیکرفتار و همکاران .)1395 ،با توجه به اینکه
انگی ة اصلی گردشگران پ شکی دریافت مراقبتهای درمانی است ،عرضهکنندگان خدمات گردشگری،
ازجمله هتل ،حملونقل ،خطوط هوایی و جاذبهها ،نقش مکمل و حمایتی ایفا میکنند (Cook,
) .2017باوجوداین ،چنانچه با نیاز بیمار و ویژگیهای بازار گردشگری پ شکی آشنایی نداشته باشند یا
ضعیف عمل کنند ،حتی در شرایطی که درمان مناسب است ،تجربة سفر مخدوش میشود و تعداد
گردشگران پ شکی کاهش مییابد ).(ibid
در سطح خرد ،عرضة خدمات گردشگری پ شکی توسط عرضهکنندگان خدمات گردشگری و
همچنین عرضهکنندگان خدمات درمانی صورت میپذیرد و در سطح کالن ،نهاد بینبخشی مرتبط با
هر سه حوزه هماهنگی الزم را ایجاد میکند (جباری.)1387 ،
نقش دولت در توسعة گردشگری پزشکی

جهانیشدن و تقویت جنبة تجاری خدمات درمانی به توسعة گردشگری پ شکی منجر شده است.
گردشگری پ شکی سالمت افراد را از موضوعی که پیش از این در حیطة وظایف دولتها بود به
موضوعی تبدیل کرده که قابل طرح در بازارهای تجاری و تحتتأثیر تصمیمات فردی است (Pocock
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) and Phua, 2011و در سطح بینالمللی پتانسیل اقتصادی گستردهای فراهم آورده است
(طباطبایینسب و همکاران.)1393 ،
منافعی ازجمله اف ایش تولید ناخالص داخلی ،بهبود وضعیت سالمت عمومی ،جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ،درآمد حاصل از ورود گردشگران پ شکی و بهبود تراز تجاری گردشگری پ شکی را به
یک گ ینة جذاب برای دولت هایی تبدیل کرده که دارای قابلیتهای مناسباند (Pocock and Phua,
) .2011ازاینرو دولتها نقش چشمگیری در گردشگری پ شکی ایفا مینمایند و سعی میکنند
برنامه های قانونی و عملیاتی گوناگونی برای این بخش تدوین کنند و به اجرا درآوردند (طباطبایینسب
و همکاران .)1393 ،اغلب صاحبنظران بر نقش دولت بهمثابة بازیگر کلیدی در تسهیل،
قانونمندسازی ،بازاریابی و ترویج ،و حتی ارا ة خدمات گردشگری پ شکی تأکید میکنند (Johnston
) .et al., 2015دولت بر اساس می ان قدرت ،ظرفیت و توسعهیافتگی با بازیگران خصوصی عرضهکنندة
خدمات گردشگری پ شکی تعامل دارد.
الزامات سیاستی توسعة گردشگری پزشکی

گردشگری پ شکی می تواند آثار مثبت یا منفی برای کشورهای مبدأ و مقصد به همراه داشته
باشد .پوکوک و فوا ) (2011برای شناسایی روندهای مشترکی که توسعة گردشگری پ شکی را شکل
میدهند ،چارچوبی مفهومی ارا ه دادند .جانستون و همکاران ) (2015حوزههای خطمشیگذاری
گردشگری پ شکی و ال امات آن را جامع تر بررسی کردند و چارچوبی ارا ه دادند که برای نظارت و
توسعة خط مشی گردشگری پ شکی در نقاط مختلف جهان با مراحل مختلف توسعه قابلاستناد است
) .(Johnston et al., 2015ازسوی دیگر ،النت و همکاران ) ،(2011ضمن تأکید بر ضرورت شناسایی
ذینفعان گردشگری پ شکی ،مسا ل سیاستی مهم در هریک از حوزههای صنعت گردشگری پ شکی را
بررسی کردند .بر اساس مطالعات مذکور ،حوزههای مهم در توسعة گردشگری پ شکی و برخی از
مهمترین مسا ل خاص هریک از آنها بهطور خالصه در جدول  2ارا ه شده است.
جدول  :2حوزههای سیاستی گردشگری پزشکی )(Pocock and Phua, 2011; Johnston et al., 2015; Lunt, 2011

حوزة
سیاستی1

برخی از ل امات و مالحظات خطمشی توسعة گردشگری پ شکی

وجود نهاد بینبخشی متولی ،سیاستگذار ،سازماندهنده و ناظر بر گ .پ 2.هماهنگی کامل
حاکمیت
نهادهای مرتبط با گ .پ .برندسازی ملی و تدوین راهبرد بازاریابی گ .پ در سطح کالن و
(برنامهری ی
خرد .انتخاب درست بازارهای هدف گ .پ .ارا ة وی ای سفرهای گ .پ .طراحی نظام
و
اطال رسانی داخلی .ایجاد تسهیالت برای مجموعههای فعال در کسبوکار گ .پ.
قانونگذاری)
زیرساختهای ارا ة خدمات بهبود پس از درمان و. ...
1. Policy domain
2ـ گردشگری پ شکی
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بخش
خصوصی و
دولت

رشد بخش خصوصی در نظام سالمت .توجه به آثار بلندمدت
سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی بر نظام سالمت .تغییرات کیفی در
سازماندهی مراک درمانی .اعتبارنامههای سازمانهای معتبر بینالمللی و. ...

خدمات
درمانی

دسترسی مناسب به مراک درمانی .اخذ اعتبارنامههای بینالمللی کیفیت
توسط مراک درمانی .نظام آموزش درمانی .نظام ثبت ،کنترل و آمارگیری از
بیماران درمانشدة خارجی.

خدمات
گردشگری

دسترسی به اطالعات مراک درمانی ،جراحان و . ...دسترسی و امکان استفاده
از کانالهای توزیع و فروش بینالمللی .وجود ساختار پذیرش بیمة مسافر
خارجی .فرایند دریافت وی ا (با هدف درمان).

خدمات گ.
پ

نظام تخصصی ارجا بیمار خارجی .وجود بستههای خدمتی متنو .
مستندسازی فرایند دریافت خدمت و امکان ردیابی مراحل درمان .توسعة
نیروی انسانی .وجود استانداردهای کیفیت خدمات .طراحی نظام تعامل بهینة
ذینفعان حوزة گ .پ کشور و. ...

توجه به ارکان رقابتپذیری مقصد گ .پ .اف ایش کیفیت خدمات و
رقابتپذیری قیمتهای رقابتی .حذف یا کاهش مالیات سرمایهگذاری در گ .پ و واردات
تجهی ات پ شکی .ارا ة وی ای درمانی و. ...
توزیع متخصصان بین بخشهای خصوصی و دولتی در نظام سالمت .ظرفیت آتی منابع
منابع انسانی
انسانی .آموزش نیروی انسانی بهمن لة اب ار بازاریابی و. ...
تسهیلگران
گ .پ

ارا ة اطالعات صحیح ،دقیق و کامل به گردشگران بالقوه .شناسایی و معرفی مقصدها و
عرضهکنندگان مناسب بیمار .ارتباط مناسب با بیمار و عرضهکنندة خدمات گ .پ .کمک به
سازماندهی سفر پ شکی و رفع مشکالت احتمالی در سفر درمانی و. ...
کنترل کیفیت بخش عمومی و خصوصی .اعتباردهی بینالمللی به تسهیالت
اعتبارسنجی سالمت .تعداد بیمارانی که توسط کارگ اران جذب شدهاند .قانونمندسازی و
تنظیم فعالیت کارگ اران و. ...

قوانین و
مقررات

منابع مالی

توجه به تفاوت قوانین مربوط به برخی از خدمات پ شکی در کشورهای مبدأ
ارا ة خدمت
و مقصد ازجمله انوا عملهای جراحی.
خطای
پ شکی

توجه به خطاهای پ شکی .حمایت قانونی از بیمار خارجی .بیمة مسئولیت
حرفهای نیروی انسانی فعال در گ .پ .شفافسازی رویههای درمانی و نرخ
خطاهای پ شکی برای بیماران بهمنظور انتخاب آگاهانة مقصد و. ...

تسهیلگر

دستورالعمل و شیوهنامة عملکردی برای کارگ اران .نظارت بر نحوة
اطال رسانی تسهیلگر و ارتباط او با مبدأ و مقصد و. ...

درآمدهای حاصل از گ .پ .اف ایش پرداخت از جیب .سرمایهگذاری مستقیم خارجی.
بیمههای سالمت قابلانتقال در عرصة بینالمللی .اعتباردهی بینالمللی بیمارستانها و
قابلیت انتقال بیمههای سالمت بینالمللی و. ...
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اینترنت

توجه به صحت و دقت اطالعات ارا هشده در سایتهای گ .پ .ارا ة اطالعات مربوط به
مقصد ،درمان و ...به صورت کامل .نظارت بر محتوای اطالعات تجاری و بازاریابی ارا هشده در
وبسایتها و منابع اینترنتی و. ...

بیمه

پوششهای بیمهای مخصوص گ .پ (سفر درمانی ،ه ینة درمانهای تکمیلی ،و مراقبتهای
پس از آن) .قابلیت انتقال بیمه سالمت .یکپارچهسازی نظامهای بیمه و کاهش
سوءاستفادههای مالی .بیمة مسئولیت حرفهای پ شکان و سازمانهای بهداشتی در مقابل
خطاهای پ شکی.

بیماران

آگاهی کافی از بازارهای بینالمللی گ .پ و عدم تمرک بر بازارهای محدود در
برنامهری یهای توسعه ای .جذب بازارهای پراکنده .شناخت گردشگران سالمت (انگی هها و
عوامل مؤثر بر تصمیمگیری گ .پ ازجمله کیفیت ،قیمت ،پیوندهای فرهنگی) .حمایت از
حقوق بیمار خارجی ،بیماران داخلی و. ...

پیشینة پژوهش
بررسیها نشان میدهد که حوزه های رایج در تحقیقات دانشگاهی مربوط به گردشگری پ شکی
عبارتاند از :تحلیل مقصد ،رفتار گردشگران پ شکی ،مدلهای تصمیمگیری گردشگران بالقوه،
جنبههای عملیاتی و همچنین پیامدها و جنبههای اخالقی گردشگری پ شکی و تأثیرات آن بر جامعة
می بان ) .(Hoz-Correa et al., 2018بخشی از مرتبطترین پژوهشها با موانع توسعة گردشگری
پ شکی در جدول  3ارا ه شده است.
جدول :3پیشینة پژوهش
عنوان پژوهش

یافتهها

پژوهشگر

گردشگری پ شکی در
گرجستان :موانع موجود
و توصیهها

محققان ،با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری پ شکی
در گرجستان ،نشان دادند که خطمشیها و قوانین ،حمایت دولت،
 Verulavaه ینهها ،مشکالت مربوط به ظرفیت ،و نیازهای درمانی جامعة
and
محلی مهمترین موانع توسعة گردشگری پ شکی در گرجستان
Jorbenadze
, 2018
است .چند راهکار ازجمله خطمشی جدید برای فعالیتهای
ترویجی ،اقدامات دولت برای تشویق سرمایهگذاری و مشارکت بین
کسبوکارهای بخش اقامت و درمان پیشنهاد شده است.

موانع توسعة گردشگری
پ شکی در یک مقصد:
مطالعة کرة جنوبی

محققان به بررسی موانع توسعة گردشگری پ شکی در کرة
جنوبی پرداختند .یافتههای تحقیق نشان داد کمبود تخصص
نیروهای انسانی شاغل در بخش درمان ،درزمینة ارتباطات
فرهنگی ،مهمترین مانع توسعة گردشگری پ شکی در کرة
جنوبی است .نیاز به برنامههای ترویجی مناسب ،خطمشیگذاری
و قانونمندسازی اقدامات از دیگر عوامل مؤثر شناخته شد.

Rokni et
al., 2017
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وضعیت موجود
گردشگری پ شکی:
مطالعة ایران

دلگشایی و
همکاران
()1391

با استفاده از اب ار الماس م یت و روش تحلیل محتوا ،به بررسی
وضعیت موجود گردشگری پ شکی در ایران پرداختند .یافتههای
آنان نشان داد ایران درزمینة زیرساختهای پایه و درمانی،
حمایتهای کارامد دولت ،داشتن برنامة مدون توسعة گردشگری
پ شکی و هماهنگی بینبخشی در سطح کالن و ترفیع و
بازاریابی با چالش روبهرو است.

چالشهای
سیاستگذاری در حوزة
گردشگری سالمت ایران
مبتنی بر رویکرد تحلیل
مضمون

واعظی،
چگین و
اصلیپور
()1397

با تأکید بر خطمشیگذاری گردشگری سالمت در ایران ،با
استفاده از تحلیل مضمون متن قوانین و اسناد باالدستی،
چالشهای سیاستگذاری گردشگری سالمت را در ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،اداری و سیاسی طبقهبندی کردند
و در هر طبقه ،چالشها را بر اساس سه مرحلة اصلی
سیاستگذاری یعنی تدوین ،اجرا و ارزیابی مشخص نمودند.

بررسی و تحلیل
چالشهای گردشگری
سالمت مشهد از منظر
بیماران خارجی

ملکی و
توانگر
()1394

پ وهش با هدف شناسایی نقاط ضعف در فرایند جذب و ارا ة
خدمات پ شکی و گردشگری سالمت به بیماران خارجی در شهر
مشهد انجام شد .طبق نتایج ،مهمترین چالشهای گردشگران
خارجی عبارتاند از :ضعف در سیستم بازاریابی و اطال رسانی
در فرایندهای پذیرش و درمان در مشهد ،ضعف سیستم پذیرش
الکترونیکی بیماران ،نحوة پرداخت ه ینهها و ضعف سیستم
مبادالت مالی در بیمارستانها ،نبود پشتیبانی زبانهای خارجی،
فقدان بستههای کامل گردشگری سالمت ،مشکالت مربوط به
فرایندهای اخذ وی ا و حملونقل درونشهری.

ارزیابی موانع توسعة
گردشگری پ شکی
(مطالعة موردی  :شهر
اردبیل)

نعمتی،
ابراهیمپور،
بابا ی و
عباسقلیزاده
()1395

بهعلت تمایل به توسعة گردشگری پ شکی در استان اردبیل و با
توجه به مشکالت متعدد در این حوزه ،محققان به بررسی موانع
توسعة گردشگری پ شکی در اردبیل پرداختند .مهمترین موانع
توسعة گردشگری پ شکی اردبیل در حوزههای سیستمهای
اطالعاتی و بازاریابی ،خطمشی و قوانین ،زیرساختها ،توسعة
محصول ،کیفیت خدمات ،نگرش مدیران ،نیروی انسانی ،عوامل
اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی مشاهده شدند.

شناسایی و ارزیابی موانع
توسعة گردشگری
سالمت در استان ی د

ع ی یو
زاهدی
()1394

مطالعه با هدف شناسایی موانع توسعة گردشگری سالمت استان
ی د انجام شد و تحلیل دادههای مصاحبه با خبرگان نشان داد که
باالبودن ه ینهها ،قوانین و مقررات سخت و دشوار ،نیازهای
درمانی جامعة محلی ،کمبود نیروی انسانی و تبلیغات محدود ج و
مهمترین موانع توسعة گردشگری سالمت در استان ی د است.

ارزیابی استانها برای
گردشگری پ شکی با

فریدی
ماسوله

در این مقاله ،بیمارستانها بر اساس چهار شاخص میانگین دما،
تراکم بیمارستان ،ب رگی بیمارستان و تراکم جمعیت بررسی شد
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()1395

استفاده از نرماف ار
( GISمطالعة موردی:
کشور ایران).

شناسایی و اولویتبندی
عوامل مؤثر بر توسعه
گردشگری پ شکی با
تأکید بر گردشگران
داخلی (نمونة مورد
مطالعه :شهر مشهد).

کرمی و
همکاران
()1395
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و نگرشی کلی از شرایط موردنیاز این حوزه از گردشگری و
همچنین وجود این امکانات و ارتباط آن با تراکم جمعیت استان
بهدست آمد .نتایج نشان داد که بیشتر استانهای شمال و شمال
غربی و استان خراسان در شرق و چهارمحال و بختیاری در
جنوب غربی حا بیشترین امتیازات ازنظر شاخصهای مذکور
برای توسعة گ .پ شدند
هدف از پژوهش سنجش می ان اهمیت عوامل مؤثر بر انتخاب
مشهد بهعنوان مقصد گردشگری پ شکی از دیدگاه گردشگران
داخلی است .بر اساس یافتهها« ،تسهیالت و تجهی ات درمانی»،
«تخصص و مهارت پ شکان و کارکنان درمانی»« ،تسهیالت
مسافرتی و گردشگری» و «مقرونبهصرفه بودن ه ینهها»
مهمترین عواملاند.

مرور ادبیات و پیشینة تحقیقات گردشگری پ شکی نشان داد که پژوهشهای موجود توسعة
گردشگری پ شکی را کمتر در سطح ملی و بهطور جامع مطالعه کردهاند و غالباً به جنبههای ارا ة
خدمات یا بررسی موانع و راهکارهای توسعه در شهر و استان پرداختهاند .صاحبنظران معتقدند به
مطالعاتی که با نگاه کالن توسعة گردشگری پ شکی را در یک کشور و در سطوح مختلف
سیاستگذاری و اجرایی بررسی کنند ،نیاز بیشتری وجود دارد ) .(Rokni et al., 2017با توجه به خأل
موجود ،در این پژوهش سعی شده موانع توسعة گردشگری پ شکی در ایران از جنبههای مختلف ،اعم
از سیاستگذاری ،اجرا و بازارهای موردنظر ،بررسی شود .انتظار میرود نتایج حاصل از این پژوهش
درک روشنی از موانع و مشکالت توسعة گردشگری پ شکی از جنبههای گوناگون در ایران ارا ه دهد؛
به تقویت گفتمان علمی مربوط به توسعة گردشگری پ شکی در مطالعات دانشگاهی کمک کند و
همچنین دستاوردهای مناسبی برای مسئوالن توسعة گردشگری پ شکی درجهت شناخت وضعیت
موجود این صنعت در ایران به ارمغان آورد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر مصاحبة نیمهساختار
یافته انجام شده است.
جامعة مدنظر این پژوهش شامل خطمشیگذاران ،استادان دانشگاه ،پژوهشگران و خبرگان فعال
درزمینة گردشگری پ شکی ایران در بخش های خصوصی و دولتی است که سوابق آموزشی و پژوهشی،
اجرایی و فعالیت در عرصة گردشگری پ شکی دارند .در این پژوهش ،برای انتخاب نمونه از ترکیب
روشهای هدفمند قضاوتی و روش گلولهبرفی ،که روشی غیراحتمالی است ،استفاده شده است .به این
صورت که مصاحبه با افرادی که ج و خبرگان این حوزه هستند و معیارهای الزم را دارند آغاز شده و
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سپس درخواست شده که سایر صاحبنظران در این زمینه را معرفی نمایند .نمونهگیری بر اساس دو
معیار اشبا دادهها و اشبا نظری ادامه یافته است .اشبا دادهها نشان میدهد که دادهها و شواهد
الزم را در حد کفایت در دست داریم و پس از اکتشاف،آنچه در دفعات مکرر میبینیم نتیجة جدیدی
در پی ندارد (فراستخواه .) 1395 ،همچنین ،اشبا (کفایت) نظری به حالتی اشاره دارد که در آن
دادة بیشتری یافت نمیشود که پژوهشگر بهوسیلة آن بتواند ویژگیهای مقوله را ارتقا دهد (داناییفرد
و امامی .)1386 ،بهاینترتیب ،فراگرد انتخاب افراد ،انجام مصاحبه و تحلیل دادههای گردآوریشده تا
رسیدن به اشبا ادامه یافته و تعداد نمونه با شان ده مصاحبهشونده تکمیل شده است.
فرایند مصاحبهها با کسب اطالعات جمعیتشناختی و شرح تجارب مصاحبهشونده آغاز شده و با
استفاده از سؤاالت باز ادامه یافته است؛ سؤاالتی ازایندست« :وضعیت گردشگری پ شکی در ایران چگونه
است؟»« ،سیر تحول گردشگری پ شکی در ایران به چه صورت است؟»« ،چه عواملی در شکلگیری
شرایط موجود گردشگری پ شکی در ایران دخیلاند؟»« ،مهمترین موانع و چالشهای توسعة گردشگری
پ شکی در ایران کداماند؟»« ،نقش دستاندرکاران در حوزههای گردشگری ،سالمت و تجارت در
بخشهای مختلف اعم از دولت ،بخش خصوصی و غیردولتی در توسعة گردشگری ایران چیست؟»،
«موانع سیاستگذاری در حوزة گردشگری پ شکی ایران کداماند؟»« ،موانع مربوط به تجارت و صنعت
گردشگری پ شکی در ایران کداماند؟» .با کسب اجازه از مشارکتکنندگان ،مصاحبهها ضبط شده تا
امکان مرور مجدد گفتوگوها فراهم باشد .همچنین در طی مصاحبه یادداشتبرداری شده است.
مصاحبهها پیادهسازی شده و متن آنها مورد تحلیل قرار گرفته است .مصاحبهها و تج یهوتحلیل دادهها
و نگارش گ ارش پژوهش در دورة زمانی اسفند  1396تا تیر  1397انجام گرفته است.
پژوهش با استفاده از تحلیل مضمون انجام شده است .تحلیل مضمون روشی برای شناخت ،تحلیل
و گ ارش الگوهای موجود در دادههای کیفی است و دادههای پراکنده و متنو را به دادههایی غنی و
تفصیلی تبدیل میکند (عابدی جعفری و همکاران .)1390،در این راستا شش گام برداشته شده که
عبارتاند از :آشنایی با دادهها ،ایجاد کدهای اولیه ،جستوجوی مضامین ،بازبینی و تعریف مجدد
مضامین ،تعریف و نامگذاری مضامین و درنهایت تهیة گ ارش و ترسیم نقشة پایانی مضامین (Braun
).and Clarke, 2006
در مطالعات کیفی ،روایی به می انی اشاره دارد که مشاهدة پژوهشگر توانسته پدیدة موردمطالعه را
انعکاس دهد (فقیهی و معمارزاده .)1394 ،ازآنجاکه استخراج یافتهها بر اساس نظر مشارکتکنندگان
در پژوهش (که از خبرگان گردشگری پ شکی در ایران بودند) و همچنین ادبیات پژوهش صورت
گرفته ،میتوان گفت پژوهش از روایی الزم برخوردار است .بهعالوه ،مضامین احصاشده با اهداف و
سؤاالت پژوهش مرتبط است .ازسوی دیگر ،برای اف ایش اعتبار و روایی پژوهش از روش بررسیهای
اعضا و بررسی زوجی استفاده شده است .در بررسی اعضا ،نتایج بهدستآمده از تحلیل مضمون در
اختیار چند تن از مشارکت کنندگان در پژوهش قرار داده شد و از ایشان پرسیده شد که آیا نتایج
بهدستآمده را می پذیرند .در بررسی زوجی از یک ممی هیئت علمی متخصص ،که درزمینة تحقیق
صاحبنظر بود ،خواسته شد پژوهش را بررسی کند و بر یافتههای بهدستآمده یادداشت بگذارد و نظر
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خود را بیان کند .همچنین مراحل انجام پژوهش و یافتهها با یک دانشجوی دکتری گردشگری مرور
شد و به سؤاالت وی دربارة روش ،معانی و تفاسیر موجود در پژوهش پاسخ داده شد.
برای پایایی پژوهش از روش پایایی بازآزمون استفاده شده است .به این منظور ،از میان مصاحبهها
دو مصاحبه انتخاب شده و در فاصلة زمانی ده روز دوبار کدگذاری شده است .در هریک از مصاحبهها،
کدهای مشابه در دو کدگذاری بهعنوان «توافق» و کدهای غیرمشابه بهعنوان «عدم توافق» مشخص
شدهاند .محاسبة پایایی بین کدگذاریهای صورتگرفته بر اساس روش هولستی انجام شده که فرمول
آن عبارت است از (عابدی جعفری و همکاران:)1390 ،

نتایج دو بار کدگذاری دو مصاحبه در جدول  4نشان داده شده است .همانطور که در جدول
مشاهده میشود ،تعداد کل کدها در بازة زمانی مذکور  ،47تعداد کل توافقها  17و پایایی بازآمون بر
اساس فرمول مذکور  72درصد است .با توجه به اینکه این می ان پایایی بیشتر از 60درصد است
) ،(Kvale, 1996قابلیت اعتماد کدگذاریها تأیید میشود.
جدول  :4پایایی تحقیق
ردیف

کد مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافقها

ضریب پایایی بازآزمون

1

مصاحبة 1

25

10

80%

2

مصاحبة 9

22

7

63%

47

17

72%

کل

تجزیهوتحلیل دادهها
تحلیل مضمون شامل مجموعة گستردهای از روشها و فنون است .در این مطالعه از روش شبکة
مضامین استفاده شده است که بر اساس یک رویة مشخص ،مضامین پایه (کدها و نکات کلیدی متن)،
مضامین سازماندهنده (مضامین بهدستآمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و مضامین فراگیر
(مضامین عالی دربرگیرندة اصول حاکم بر متن بهمثابة کل) را نظاممند میسازد (عابدی جعفری و
همکاران .)1390 ،رویة مذکور به این صورت اجرا شده که ،با مطالعة عمیق متن مصاحبهها ،ابتدا
عبارتهای مهم متن بهصورت کدهای اولیه طبقهبندی شدند .سپس کدهای مختلف در قالب مضامین
مرتب و همة کدهای اولیة مرتبط با هریک از مضامین پایه شناسایی و گردآوری شدند .مضامین
سازماندهنده به نحوی درنظر گرفته شدند که به اندازة کافی کالن باشند ،با کاهش دادهها به
مجموعهای از مضامین مهم و کلیدی مبین چکیده و خالصهای از متن اصلی باشند (همان).
در یک تقسیمبندی که براون و کالرک ) (2006ارا ه کردند ،مضامین ازنظر منشأ شناسایی به
مضمونهای دادهمحور و نظریهمحور تقسیم میشوند .بهعبارتدیگر ،مضامین یا الگوهای دادهها را
میتوان به روش استقرایی (مبتنی بر دادهها) و روش قیاسی (مبتنی بر نظریه) شناخت .در روش
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استقرایی ،مضامین شناخته با خود داده ها ارتباط بسیاری دارد و فرایند کدگذاری دادهها ،بدون تالش
برای انطباق آن ،با چارچوب از قبل تهیهشدهای صورت میگیرد .در روش قیاسی ،پژوهشگر کدها را بر
اساس نظریة مشخصی انتخاب میکند و عال م ،شاخصها و شواهدی را که با این نظریه حمایت
میشوند ،شناسایی و کدگذاری میکند (عابدی جعفری و همکاران .)1390 ،در این پژوهش شناسایی
مضامین بهصورت دادهمحور انجام شده است .جدول  5چند نمونه از استخراج کد اولیه از دادهها و
مضمون پایة مربوط را نشان میدهد.
جدول  :5نمونة استخراج کدهای اولیه از دادهها
شمارة

متن مصاحبه (داده)

کد اولیه

مضمون پایه

2

مهمترین ج ء بستة محصول گ .پ خدمات درمانی است،
و تصمیمات مهم گ .پ باید در حیطة اختیارات وزارت
بهداشت باشد .اگر درمان نباشد ،گردشگری پ شکی اصالً
شکل نمیگیرد .بنابراین ،محور وزارت بهداشت است

ماهیت
درهمتنیدة
محصول گ .پ

تداخل حوزة
سیاستی
گردشگری و
سالمت

12

گ .پ هم یک نو سفر است و اقامت و حملونقل و...
الزم دارد ،بدون حملونقل و اقامت ،بیمار جرأت نمیکند
به سفر درمانی برود .بنابراین متولی اصلی سازمان
گردشگری است.

ماهیت
درهمتنیدة
محصول گ .پ

تداخل حوزة
سیاستی
گردشگری و
سالمت

10

بیثباتی و
وزارت بهداشت برای تعیین بیمارستانهای مجاز به ارا ة
خدمات گ .پ ،دستورالعمل  IPDتنظیم کرد ،ولی شرایط ضعف مجوزهای
ورود به صنعت
احراز قیدشده در این دستورالعمل مرتب عوض شد.

پاسخگو

ضعف نظارت و
پایش

یافتهها
بر اساس تحلیل مضمون دیدگاههای مشارکتکنندگان ،موانع توسعة گردشگری پ شکی ایران در
قالب 60کد اولیه12 ،مضمون پایه و  3مضمون سازماندهنده شناسایی شده است (جدول  .)6ابتدا
یافتههای مربوط به موانع توسعة گردشگری پ شکی بهتفکیک بررسی شده و درنهایت شبکة مضامین
پژوهش شامل کلیة مضامین پایه و سازماندهنده ارا ه شده است (شکل  .)1مطابق جدول  ،6موانع
توسعة گردشگری پ شکی ایران با مضامین سازماندهندة «مشکالت نظام اداری و خطمشیگذاری»،
«مشکالت زنجیرة ارا ة خدمات گردشگری پ شکی» و«مشکالت مربوط به بازارهای هدف گردشگری
پ شکی» دستهبندی شدهاند.
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جدول  :6احصای مضامین سازماندهنده از مضامین پایه (مشکالت توسعة گردشگری پزشکی در ایران)
مضامین پایه

کد اولیه

مضامین
سازماندهنده

ناآگاهی سیاستگذاران و مدیران ارشد دربارة مشکالت و
فرصتهای گ .پ ایران
فقدان اراده و انسجام جدی در حاکمیت برای توسعة گ .پ
ضعف ساختاری و ناکارآمدی نهاد تصمیمگیرنده
فقدان خطمشیگذاری فعاالنه ،فقدان الگوی جامع خطمشیگذاری
و خطمشی مدون گ .پ (ضعف سیاستگذاری)

ضعفهای نظام
اداری

فقدان برنامة راهبردی و برنامة عملیاتی در حوزة گ .پ (سطح
برنامهری ی و پشتیبانی)
بیثباتی در قوانین و آییننامههای موجود در حوزة گ .پ (سطح اجرا)
عدم تخصیص بودجه و سایر منابع به توسعة گ .پ
ماهیت درهمتنیدة محصول گ .پ
ابهام و نبود تفاهم بر سر اختیارات و وظایف نهادهای ذیربط
ج یرهای عملکردن و نبود هماهنگی بین نهادهای ذیربط
متولی نامشخص و فقدان ارادة واحد
مانعتراشی و حمایت نکردن دولت از بخش خصوصی فعال در گ .پ
اقتصاد دولتی ،تضعیف توان عملیاتی و قدرت رقابتی بخش خصوصی
رقابت ناسالم شرکتهای دولتی و شبهدولتی با بخش خصوصی

مسا ل ناشی از
تداخل حوزة
سیاستی
گردشگری و
سالمت
ضعف همکاری
بخش خصوصی
و دولتی

مشکالت نظام
اداری و
خطمشیگذاری

کمبود اطالعات و آمار الزم برای تدوین و ارزیابی خطمشی
آمارهای متناقض و فقدان آمار و اطالعات دقیق و بهروز
بی انگی گی فعاالن عرصة گ .پ برای اعالم آمار دقیق بیماران
خارجی و...

ضعف نظام
آماری و
اطالعات

ضعف در زیرساختها و فرایندهای اطال رسانی به بازارهای هدف
فقدان استانداردهای خدماتی و تعرفهای برای نظام گ .پ
ضعف سازوکارهای تنبیهی برای متخلفان در نظام گ .پ
بی ثباتی و ضعف در شرایط اخذ مجوز رسمی فعالیت در زنجیرة
ارا ة خدمات گ .پ
عدم طراحی نظام ارا ة خدمت قابلنظارت و قابلحمایت برای گ .پ

ضعف نظارت و
پایش

تأثیر منفی بر نظام سالمت داخلی بهسبب نبود مدیریت گ .پ
خارجی
عدم شناسایی دقیق نیازهای بیمار خارجی و تعامل مناسب با او
قبل ،حین و پس از سفر
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ناآگاهی ارا هدهندگان خدمات و ورود افراد غیرمتخصص و فاقد
صالحیت به این حوزه
ضعف فرایندها و استانداردهای ارا ة خدمت در مراک درمانی

زنجیرة خدمات
گردشگری
پ شکی

ضعف سازوکارهای بیماریابی و هدایت بیمار
فقدان دانش تخصصی پ شکی در راهنمایان گ .پ
ضعف فالوآپ و خدمات پس از درمان
مشکالت مربوط به وی ای درمانی
ناکارآمدی و ضعف همکاری بین حلقههای زنجیرة خدمات گ .پ
خأل قوانین حمایتکننده از فعاالن سیستم ارا ة خدمات گ .پ
فقدان عوامل انگی انندة کافی برای ثبت رسمی فعالیت در زنجیرة
ارا ة خدمت
حمایتنکردن دولت از واحدهای رسمی و مانعتراشی برای آنها
مطبمحوری به جای محوریت مراک درمانی قابلنظارت
داللمحوری و ضعف عملکرد تسهیلگران پ شکی قابلنظارت

فعالیت
غیررسمی و
زیرزمینی در
زنجیرة ارا ة
خدمات گ .پ

جایگاه ضعیف ایران در رتبهبندیهای بینالمللی مقصدهای گ .پ
بهای تمامشدة زیاد خدمات بستة گ .پ (درمان ،اقامت ،حملونقل
و )...در ایران
افت رقابتپذیری قیمتی و نامتوازنی قیمت و کیفیت در مقایسه با رقبا
منفعتطلبی و نگاه کوتاهمدت فعاالن گ .پ ایران به فرصتهای
موجود در بازار
برخوردار نبودن مراک درمانی از اعتبارنامههای بینالمللی
ضعف عرضهکنندگان در بهرهبرداری مناسب از اینترنت و فضای
مجازی

ضعف
رقابتپذیری
خدمات گ .پ
ایران در
بازارهای
بینالمللی

ضعف در زیرساختهای نقلوانتقال پول
ضعف در قابلیت انتقال بیمه و ارا ة پوششهای رقابتی بیمه
افت انگی ة سرمایهگذاری بهسبب نرخ رشد پایین صنعت در ایران و
اطمینان نداشتن به بازده سرمایهگذاری
بیثباتی درآمدهای گ .پ (تعداد بیماران خارجی ورودی) در ایران
بهرهنبردن مراک ارا هدهندة خدمات از درآمدهای گ .پ (سهم
باالی دالالن)
زمانبر و ه ینهبر بودن ساخت و ارتقای مراک درمانی بر اساس
استانداردهای بینالمللی
کمبود مشوقهای سرمایهگذاری در گ .پ
موانع جذب سرمایهگذاری خارجی
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نارضایتی بیمار خارجی از بستة گ .پ در ایران
بیاعتمادی بازارهای هدف به خدمات گ .پ در ایران
مشکالت بیمار خارجی در طرح شکایات و پیگیری حقوق و
مطالبات
اف ایش آگاهیهای عمومی و سطح انتظارات بیماران خارجی از
خدمات گ .پ

مشکالت مربوط
به رضایت
بیماران

مشکالت فرهنگی و ارتباطی بیمار خارجی
ضعف در برندسازی ایران بهعنوان مقصد و تصویر منفی ایران در
بازارهای خارجی
ضعف کسبوکارهای گ .پ ایران درزمینة بازاریابی و تبلیغات
بینالمللی
فقدان سیستم مناسب ارتباط با مشتری در زنجیرة ارا ة خدمت
گ .پ ایران
توسعه و بهبود نظام سالمت در کشورهای گردشگرفرست
اف ایش توان رقابتی رقبا و ظهور رقبای جدید

مشکالت
بازاریابی
مشکالت
برندسازی و
تبلیغات

مسا ل بهبود
جایگاه رقابتی

مشکالت نظام اداری و خطمشیگذاری
بخش عمدهای از موانع شناساییشده در این مطالعه به نظام اداری و خطمشیگذاری ارتباط دارد .نظر
مشارکت کنندگان بیانگر آن است که گردشگری پ شکی ایران ازنظر نظام اداری و تصمیمگیری با
موانع زیادی مواجه است و مشکالت این بخش بر کلیت توسعة گردشگری پ شکی تأثیرات
غیرقابلانکاری دارد .نبود ع م و ارادة جدی حاکمیت برای توسعة این صنعت ،فقدان خطمشی منسجم
و تخصیصنیافتن بودجه و منابع از مهمترین موانعی است که مشارکتکنندگان در این زمینه اظهار
کردهاند .دراینباره یکی از مشارکتکنندگان پژوهش چنین بیان کرده...« :فرمولهای توسعة این
صنعت مشخصاند ،اما دولت ارادهای برای حل این مسئله ندارد .ما اصالً خطمشیی نداریم .ضمناً
حمایت هم الزم است .تابهحال ازطرف دولت برای گردشگری سالمت سرمایهگذاری نشده ،بودجه
تخصیص داده نشده و تسهیالتی برای بیمارستانها درنظر گرفته نشده است». ...
دستهای دیگر از موانع ناشی از تداخل حوزههای سیاستی گردشگری و سالمت است .گردشگری
پ شکی بستة محصولی است که شامل مجموعهای از خدمات ازجمله حملونقل ،وی ا ،اقامت و درمان
میشود .خدماتی که به حوزههای سیاستی متنوعی مربوط است و مهمترین آنها گردشگری و سالمت
است .اظهارات مشارکتکنندگان نشان میدهد که پیچیدگی محصول گردشگری پ شکی باعث شده
تصمیمگیرندگان ارشد دربارة اختیارات و وظایف نهادهای ذیربط اختالفنظرهای زیادی داشته باشند
و این موضو تصمیمگیری و اجرای برنامههای توسعه در سطوح مختلف را مختل کرده است .یکی از
مشارکتکنندگان دراینخصوص گفته... :موفقیت در این شرایط پیچیده مستل م این است که
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ارگانهای ذی ربط بر نقش و مسئولیت یکدیگر تفاهم داشته باشند .مثالً وقتی وزارت بهداشت نقش
منِ گردشگر را به رسمیت نمی شناسد یا برعکس ،چه تفاهمی ممکن است وجود داشته باشد؟ دولت
میخواهد در این شرایط برای بقیه ریلگذاری کند که بخش خصوصی فعال شود؟ طبیعتاً نمیشود».
یافتههای پژوهش نشان می دهد که ضعف همکاری بین بخش خصوصی و دولتی یکی از موانع
اثرگذار بر توسعة گردشگری پ شکی است .اظهارات مشارکتکنندگان نشان میدهد که رویکرد دولت
در قبال بخش خصوصی نهتنها حمایتی نیست ،بلکه موانعی نی برای آن ایجاد کرده است .ازجمله،
فرایندهای طوالنی اخذ مجوز یا ورود شرکتهای شبهدولتی به عرصة گردشگری پ شکی ،با استفاده از
امکانات و امتیازات خاصی که دارند ،شرایط فعالیت را برای شرکتهای خصوصی دشوارتر میکنند.
ضعف نظام آماری یکی از مشکالت اساسی مدیریت گردشگری ایران است و گردشگری پ شکی
نی از این قاعده مستثنا نیست .بدون آمار و اطالعات صحیح ،قابلاتکا و بهروز ،امکان برنامهری ی و
کنترل وجود ندارد .پاسخدهندگان معتقدند ،بهعلت فقدان حمایت کافی دولت از شرکتهای فعال در
گردشگری پ شکی ،فعاالن این حوزه انگی ة کافی برای اعالم آمارهای رسمی ندارند .هنگامیکه آمار
دقیقی از تعداد گردشگران پ شکی ورودی ،خدمات خریداریشده ،ه ینههای پرداختی ایشان ،نرخ
نارضایتی آنان و ...در دست نباشد ،نمیتوان برنامهری ی دقیق داشت.
ضعف پایش و نظارت یکی دیگر از مشکالت نظام اداری گردشگری پ شکی ایران است که سبب
شده تدوین و ارزیابی برنامه ممکن نباشد .مشارکتکنندگان فقدان طراحی و مدیریت یک سیستم
قابلحمایت و قابلنظارت ،خألهای موجود در استانداردهای خدماتی و تعرفهای گردشگری پ شکی
ایران ،و بیثباتی در شرایط الزم برای اخذ مجوزهای رسمی را ج و موانع مهم در این زمینه میدانند
که سبب بالتکلیفی واحدهای فعال و همچنین تضعیف سازوکارهای نظارتی در گردشگری پ شکی
ایران شده است .همچنین بهعلت فقدان نظارت کافی ،بهرهمندی بیماران داخلی از حقوق شهروندی
در حوزة سالمت و درمان کاهش مییابد .دراینباره یکی از مشارکتکنندگان چنین گفته« :ضعفهای
قانونی زیادی داریم ،مثالً قانون برای کنترل داللهایی که مافیای وی ا تشکیل دادهاند یا داللهایی که
بهصورت غیررسمی بیمار را به مراک درمانی و حتی مطبهای شخصی بدون استانداردهای الزم
میبرند ،هیچ پیشبینی مشخصی ندارد و متأسفانه نظارتی وجود ندارد!»
مشکالت زنجیرة ارائة خدمات گردشگری پزشکی
تحلیل دیدگاه مشارکتکنندگان در پژوهش نشان می دهد که فرایند ارا ة خدمات گردشگری پ شکی
در ایران ،در مراحل قبل از سفر (زمانیکه بیمار خارجی در من ل خود درصدد تصمیم برای سفر
درمانی است) ،حین سفر (سفر درمانی و اقامت در ایران) و پس از سفر (بازگشت به من ل) مشکالت
بسیاری دارد .مشارکتکنندگان بر این نظر بودند که بخشهای گوناگون این صنعت ازجمله مراک
درمانی ،تسهیلگران پ شکی ،راهنمایان تور ،حملونقل و اقامت نقایص زیادی در ارا ة خدمت به بیمار
خارجی دارند و این موضو  ،تجربة بسیاری از بیماران خارجی از سفر به ایران ،که محصول کلیدی در
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گردشگری پ شکی است ،را مخدوش کرده و سبب افت قدرت رقابتی و سهم بازار ایران شده است.
یکی از مهمترین مشکالتی که پاسخدهندگان تأکید بسیاری بر آن داشتند ،حجم زیاد فعالیت
غیررسمی و زیرزمینی در این حوزه است که مسا ل متعددی ایجاد کرده است .ازجمله اینکه فعالیت
زیرزمینی داللها ،بهعنوان عوامل اصلی هدایت بیمار ،صدمات جدی به سودآوری شرکتهای
تسهیلگ ر پ شکی وارد کرده و موارد متعددی از تضییع حقوق بیماران خارجی مشاهده شده است.
مشارکتکنندگان در پژوهش یکی از عوامل اصلی شکلگیری فعالیتهای زیرزمینی را فقدان عوامل
انگی انندة کافی برای ثبت رسمی فعالیتها و همچنین مشکالت متعدد فعالیت در واحدهای رسمی
عنوان کردهاند .دراینخصوص به گفتههای یکی از مشارکتکنندگان اشاره میشود...« :بازار ما بهجای
بیمارستانمحوری و شرکت تسهیلگر محوری بهسمت داللمحوری و پ شکمحوری رفته است .علت
اف ایش داللی این است که انگی ة کافی برای فعالیت قانونی و رسمی وجود ندارد .دولت هیچ حمایت
خاصی برای تسهیلگر در برابر دالل قا ل نیست؛ در مراک درمانی هم همینطور .به همین سبب داللها
و مطبها گسترش یافتهاند که به نارضایتی بیمار خارجی و واحدهای رسمی منجر شده است». ...
یکی دیگر از مشکالت گردشگری پ شکی در ایران افت رقابتپذیری خدمات این حوزه در
بازارهای بینالمللی است که بنا بر اظهارات مشارکتکنندگان به عللی همچون زیادبودن بهای
تمامشدة خدمات ،فقدان توازن قیمت ـ کیفیت ،سودطلبی و نگاه کوتاهمدت بهوجود آمده است.
مشارکتکنندگان پوششهای بیمهای مخصوص گردشگری پ شکی و اعتبارنامههای بینالمللی را نوعی
م یت رقابتی میدانند.
بنا بر دیدگاه مشارکتکنندگان ،با وجود رشد پرشتاب گردشگری پ شکی در جهان ،سهم ایران از
این بازار طی سال های اخیر کاهش یافته و این موضو تأثیر منفی بر تمایل به سرمایهگذاری در این
حوزه گذاشته است .بازده نامطمئن ،دورة بازگشت سرمایة طوالنی ،کمبود مشوقهای سرمایهگذاری،
سهم زیاد داللها و زیادبودن درآمد پ شکان نامدار (که سرمایهگذاران اصلی در مراک درمانیاند) از
محل درمان بیماران داخلی ،سرمایهگذاری در این بخش و توسعة آن را با مشکل مواجه کرده است.
مشکالت مربوط به بازارهای هدف گردشگری پزشکی
یکی از مشکالت بسیار مهم گردشگری پ شکی در ایران تعامل نامناسب با بیماران خارجی است.
دیدگاههای مشارکتکنندگان در پژوهش نشان میدهد که مواردی همچون برخوردهای ناشایست،
خدمات نامناسب مراک درمانی ،ممکننبودن طرح و پیگیری شکایات ،کالهبرداری و ...تأثیر منفی بر
رضایت ،وفاداری و اعتماد بیمار خارجی داشته و در طی زمان به کاهش سهم بازار ایران منجر شده است.
در این زمینه یکی از مشارکتکنندگان اینگونه گفته است...« :شأن بیمار رعایت نمیشود ،اتفاقات
ناگواری برایشان روی میدهد ،مثالً با افرادی که از مرزهای زمینی میآیند رفتارهای نامناسب و زشتی
میشود .قیمتهای زیاد و خدمات نامناسب موجب شده آنان ناراضی به کشورشان بازگردند». ...
ضعف در بازاریابی و تبلیغات نی یکی دیگر از مشکالت این حوزه است .پاسخدهندگان بر این
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نظرند که تصویر منفی ایران در بازارهای جهانی تأثیر سو ی بر جذب گردشگران خارجی ازجمله در
گردشگری پ شکی دارد .عالوهبراین ،شرکتها و بنگاههای فعال در گردشگری پ شکی ،ضمن ضعف در
تبلیغات ،ارتباط مناسبی با بیمار خارجی برقرار نمیکنند .در این زمینه میتوان به اظهارات یکی از
پاسخدهندگان اشاره نمود...« :مرتب از ایران در جهان اخبار منفی به گوش میرسد .گردشگری
بهطورکلی و گردشگری سالمت بهطور خاص لطمه دیده است .گردشگر سفر میکند تا بهبود یابد و
نمیخواهد با نگرانی بیاید .عالوهبراین ،شرکتهای گردشگری سالمت هم سیستم ارتباط با مشتری
منظمی ندارند و درزمینة تبلیغات بسیار ضعیف عمل میکنند». ...

مشکالت برندسازی و
تبلیغات

ضعف رقابتپذیری
خدمات

مشکالت بازاریابی

فعالیت غیررسمی و
زیرزمینی

مشکالت رضایت بیماران

موانع و
مشکالت توسعة

مشکالت زنجیرة ارائة

گ .پ

خدمات گ .پ

ضعف همکاری بخش
خصوصی و دولت

ضعف فرایند ارا ة
خدمات
موانع
سرمایهگذاری

مشکالت بهبود جایگاه
رقابتی

مشکالت نظام اداری
و خطمشیگذاری
تداخل حوزة سیاستی
گردشگری و سالمت

ضعف نظام اداری

ضعف نظارت و
پایش

ضعف نظام آماری

شکل  :1شبکة مضامین موانع توسعة گردشگری پزشکی در ایران

بحث و نتیجهگیری
یافته های این پژوهش حاکی از شناسایی سه دسته از موانع اصلی توسعة گردشگری پ شکی در ایران
است .دستة نخست ،مشکالت نظام اداری و خطمشیگذاری ،دربردارندة عواملی است که ازنظر
خطمشیگذاری و ادارة امور بر توسعة گردشگری پ شکی کشور تأثیرگذار است .مهمترین موانع در این
بخش عبارتاند از ضعفهای نظام اداری ،مسا ل ناشی از تداخل حوزههای سیاستی گردشگری و
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سالمت ،ضعف همکاری بین بخش خصوصی و دولت ،ضعف نظام آماری و اطالعاتی و ضعف نظارت و
پایش .همسو با این پژوهش ،پوکوک و فوا ) ،(2011در بررسی حوزههای سیاستی مهم در گردشگری
پ شکی ،به تأثیر حاکمیت و تنظیم مقررات و رابطة میان بخش خصوصی و دولتی اشاره نمودند.
جانستون و همکاران ) (2016نی یکی از مسا ل مهم در توسعة گردشگری پ شکی را ضعف برنامهری ی
در سطوح مختلف عنوان کردند .در حوزة مطالعات داخلی ،واعظی و همکاران ( )1397مشکالت اداری
سیاستگذاری گردشگری سالمت را در قالب مواردی همچون موازیکاری دستگاهها و نهادهای
مسئول ،نیاز به الگوی جامع خطمشیگذاری ،نامناسببودن جایگاه گردشگری سالمت در قوانین
باالدستی و متناسبنبودن اقدامات انجامشده با اهداف تعیینشده مطرح نمودند .یافتههای این بخش
از پژوهش همسو با نتایج پژوهش داناییفرد و همکاران ( )1391است که بر نقش تنظیمی دولت در
برنامه ری ی ملی گردشگری ،اصالحات اداری ،تأسیس مراک حمایتی تأکید میکنند .هرچند در این
پژوهش ،بر اساس نظر مشارکتکنندگان ،یکی از موانع مهم توسعة گردشگری پ شکی ایران فقدان
اراده و انسجام جدی در حاکمیت برای توسعة گردشگری پ شکی عنوان شده است ،اما مطالعة
شالبافیان ( )1392نشان داد که توفیقنیافتن در عرصة گردشگری در مقطع کنونی را نمیتوان معلول
نگرش منفی و تمایلنداشتن حاکمیت به توسعة گردشگری قلمداد کرد.
بر اساس یافتههای پژوهش ،درخصوص مشکالت نظام اداری پیشنهاد میشود کمیتهای
فراسازمانی متشکل از نمایندگان سازمانهای کنشگر ،با اشراف بر قوانین و ج یات ساختاری هریک
از سازمانها ،به طراحی سازوکارهایی بهمنظور تقویت هماهنگی اقدام کنند .همچنین ترتیبی اتخاذ
شود که نهاد هماهنگ کنندة گردشگری پ شکی برخوردار از ثبات و انسجام و ال ام قانونی شود و ارادة
واحدی بر آن حاکم شود .نمایندگانی از بخش خصوصی نی در این نهاد عضویت داشته باشند تا
بتوانند مشکالت اجرایی گردشگری پ شکی را بهتر منعکس کنند و مسا ل را پیگیری نمایند .همچنین
تدوین خطمشی گردشگری پ شکی ذیل خط مشی گردشگری سالمت و اختصاص بودجه و منابع الزم
در دستور کار قرار گیرد .تقویت نظام جمعآوری آمار و اطالعات ،بهعنوان یکی از ضروریات تدوین و
ارزیابی خطمشی ،باید مورد توجه جدی مسئوالن قرار گیرد .همچنین سازوکارهای نظارتی دقیق
سبب کاهش داللی و فعالیت های زیرزمینی شود که بهبود رضایت بیماران خارجی ،ارا هدهندگان
خدمات گردشگری پ شکی و سایر ذینفعان را بههمراه خواهد داشت.
دستة دوم از مشکالت توسعة گردشگری پ شکی در ایران مربوط به زنجیرة ارا ة خدمت است که
با موانعی همچون ضعف فرایند ارا ة خدمات ،فعالیت غیررسمی و زیرزمینی در زنجیرة خدمات
گردشگری پ شکی ایران ،ضعف رقابتپذیری و موانع سرمایهگذاری شناسایی شده است .همراستا با
یافتههای این پژوهش ،واعظی و همکاران ( )1397در قالب چالشهای گردشگری سالمت مواردی
همچون زیرزمینیشدن برخی فعالیت ها برای فرار مالیاتی ،توان اندک مراک درمانی در خرید
تجهی ات ،ضعف تسهیالت صدور وی ای درمانی و اف ایش فعالیتهای داللی در ارا ة خدمات درمانی را
مطرح نمودند .تقیزاده ی دی و برازنده ) (2017نی بیان کردند که گردشگران خارجی کیفیت خدمت
را مهمترین عامل میدانند.
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بر اساس یافتههای پژوهش در این بخش ،با توجه به اینکه فعالیتهای داللی و کاسبکارانه یکی
از مهمترین معضالت مدنظر پاسخدهندگان بود ،پیشنهاد میشود ضمن تدوین استانداردهای دقیق و
منطقی برای واحدهای فعال در گردشگری پ شکی ،سازوکارهای نظارتی و حمایتی کارآمد و مؤثری
طراحی شود تا ،ضمن اعمال نظارت دقیق بر واحدهای ارا هدهندة خدمات ،مسا ل آنها قابل پیگیری
و مدیریت باشد.
دستة سوم از مشکالت گردشگری پ شکی ایران به بازارهای هدف ارتباط دارد .مضمون تعامل
نامناسب با بیمار خارجی در این پژوهش در مطالعة واعظی و همکاران ( )1397دربارة مشکالت
اجتماعی و فرهنگی گردشگری سالمت در ایران تأیید شده است .همچنین حسینی و اسعدی ()1393
نی بیان کردند که موانع ارتباطی ،ازجمله نبود شناخت ،تفاوت زبان ،تفاوت فرهنگی ،نبود اعتماد،
تعصب و برخورد کلیشهای ،در گردشگری پ شکی ایران بسیار مؤثرند.
برایناساس ،پیشنهاد می شود توانمندسازی نیروی انسانی فعال در گردشگری پ شکی ایران
درخصوص برقراری تعامالت مناسب ،طراحی سازوکارهای دقیق برای پیگیری حقوق بیمار خارجی و
حمایت از آن ،طراحی سیستمهای ارتباط با مشتری در واحدهای ارا هدهندة خدمت ،و اخذ
گواهینامههای بینالمللی برای جلب اعتماد بیماران خارجی مدنظر قرار گیرد.
ضعف در بازاریابی و تبلیغات نی یکی دیگر از مضامین این دسته است که راهکار بازاریابی کالن
مقصد گردشگری پ شکی برای آن مطرح شده است .دراینخصوص ،گنگولی و ابراهیم راهبردهای
بازاریابی و برندسازی را یکی از پیشبرندههای مهم گردشگری پ شکی معرفی کردهاند .در حوزة
مطالعات داخلی نی  ،تحقیق رهبری و اخوان بهبهانی ( )1389همسو با یافتههای این پژوهش نشان
داد که ایران بهعنوان مقصد گردشگری پ شکی با مسا لی ازجمله نبود تحقیقات بازاریابی خارجی،
فقدان سیستم تبلیغات برون مرزی ،شناخت ناکافی از بازارهای هدف و کمبود و ضعف نهادهای
بازاریاب مواجه است.
بر اساس یافتههای پژوهش در این بخش ،پیشنهاد میشود برنامههای بازاریابی و برندسازی مقصد
با هدف بهبود تصویر ایران در بازارهای بینالمللی مورد توجه جدی قرار گیرد .در این زمینه ،ضمن
تخصیص بودجه و طراحی برنامه های هوشمندانه با اتکا به دانش بومی موجود ،میتوان از ظرفیت
سفارتخانههای ایران در سایر کشورها بهطور فعالتری بهره برد .همچنین توصیه میشود انجام
تحقیقات نظاممند و هدفمند در حوزة بازار در دستور کار قرار گیرد.
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