فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
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چکیده
گردشگری پزشکی یا توریسم پزشکی انگلیسی )Medical Tourism) :شاخهای از گردشگری سلامت
است که در آن شخص از کشوری به سایر نقاط دنیا با امکانات پیشرفته تر بهداشتی و درمانی سفر میکند تا
از خدمات پزشکی کشور مقصد در مراکز درمانی بهرهمند شود .در اغلب موارد ،هدف از توریسم پزشکی
بهرهمندی از قیمت پایین خدمات پزشکی یا دریافت سریعتر و بهتر خدمات در سایر نقاط دنیاست.
توریسم پزشکی با سفرهای معمولی پزشکی متفاوت است .در سفرهای معمول ،شخص از کشوری کمتر
توسعه یافته برای دریافت خدمات پزشکی به کشورهای پیشرفته میرود و دلیل آن نبود خدمات مشابه در
کشورش است .در حالی که در توریسم پزشکی خدمات مشابه ارائه میشود ولی توریست کشور دیگر را
ترجیح میدهد.خدمات ارائه شده در توریسم پزشکی متفاوت و بستگی به انتخاب گردشگر دارد .از خدمات
بیسیک و ساده دندان پزشکی تا عمل جراحیهای پیشرفته همچون تعویض زانو ،جراحی قلب یا جراحیهای
زیبایی قابل ارائه بوده و محدودیتی نیست.
گردشگری پزشکی به مسافرت افراد برای دریافت خدمات پزشکی در کشورهای دیگر در قالب گردشـگر
اطلاق می شود .هرچند شهر اردبیل در این صنعت از قابلیت های زیادی برخوردار است .اما نبود زیر ساخت
گردشگران شهروندان آذری به اردبیل شده است.
در این پژوهش داده های آماری از طریق پرسشنامه و مصاحبه و مراجعه به بیمارستانها و مستندات موجود در
ادارات و سازمان های متولی ،جمع آوری گردیده است .بعد از جمع آوری اطلاعات اولیه111نسخه پرسشنامه
بعد ترجمه به زبان لاتین آذربایجانی در دو بخش سوالات عمومی و ارزشی در بیمارستان های دولتی،
خصوصی ،هتل بیمارستان و مطب -های خصوصی و همچنین در محل اسکان اتباع آذری توزیع که در نهایت

 3 2 1گروه مدیریت موسسه آموزش عالی و غیر انتفاعی نوین اردبیل
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 77نفر از افرادی که دارای سواد کافی بودند به پرسشنامه ها پاسخ دادند و 33مورد فاقد ارزش بوده که در
نهایت  22نفر زن و  22نفر از پاسخ دهندگان مرد بودند.
بیشترین فراوانی برای مطب ها وکلینیک ها می باشد که  %11افراد پاسخ گو را شامل می شود کمترین فراوانی
نیز برای بیمارستان های خصوصی است که کمتر از  %7نمونه را شامل می شود .با توجه به اهداف و سوالات
تحقیق ،آمار توصیفی مربوط به سن ،تحصیلات ،جنسیت ،بیمارستان مورد مراجعه ،محل اسکان ،وسیله ایاب
و ذهاب و تحلیل توصیفی متغیرها به طور کامل بیان شد .بعد از بررسی نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون
کلموگروف ،به تحلیل استنباطی فرضیات پرداخته شد .استنتاج تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و خروجی
بررسی فرضیات هم با همبستگی و آزمون ویلکاکسون بررسی شده میزان برآورد شده ضریب همبستگی
اسپیرمن بین دو متغیر هزینه خدمات پزشکی و رضایت مندی برابر با  1521است .این همبستگی یک مقدار
مثبت می باشد که موید همبستگی مثبت بین این دو متغیر است و مقدار آن در سطح 1/12معنی دار است زیرا
مقدار  p-valueکمتر از 1/12است .همچنین بنابرخروجی SPSSوجود زیرساخت های گردشگری پزشکی
در شهر اردبیل از نظر بیماران و در سطح بیش از  %11رد می شود این امر بدان مفهوم است که زیرساختهای
لازم در زمینه گردشگری پزشکی در سطح استاندارد وجود ندارد .که در نتیجه مشخص شد بین هزینه خدمات
پزشکی و افزایش توریسم پزشکی در اردبیل ارتباط معنی داری وجود دارد و همچنین زیر ساختهای توریسم
پزشکی در شهر اردبیل در حد نرمال نمی باشد.
واژگان کلیدی :گردشگری،گردشگری سلامت ،گردشگری پزشکی ،بیمارستان های دولتی ،هتل
بیمارستان ،شهر اردبیل
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 .1مقدمه
فعالیت گردشگری امروزه به عنوان یکی از مهمترین و پربارترین فعالیت ها در جهان مطرح است .در نیم قرن
اخیر گردشگری از یک فعالیت محلی و درون مرزی به پدیده ای تاثیرگذار در اقتصاد جهانی تبدیل شده
است .گردشگری طبیعی فعالیت بسیار پیچیده ای است که با بخش های دیگر جامعه و اقتصاد وجوه مشترک
دارد .یکی از راهبردهایی که اخیراً در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته توسعه و گسترش توریسم
در نواحی محروم و دارای پتانسیل های لازم برای گسترش گردشگری می باشد .بخش بسیار مهمی از فعالیت
های گردشگری در دنیا مبتنی بر بهره مند شدن از طبیعتی است که امروزه اکوتوریسم نام گرفته است .چشم
اندازها و مناظر زیبای طبیعت مانند سواحل دریاها ،دریاچه ها ،تالابها و  ...از کانون ها و جاذبه های توریست
پذیر این نوع گردشگری هستند( .نوری و مهری نسب)1331 ،
همچنین اهمیت روز افزون توریسم موجب آن شده که نظر محققین علوم مختلف انسانی -اجتماعی را به خود
جلب کند .دانش جغرافیا نیز توریسم را در چارچوب کلی جغرافیای انسانی– اجتماعی مورد بررسی قرار می
دهد و در رابطه محیط های طبیعی و انسانی و جاذبه های آن از جمله عواملی محسوب می شود که مورد
ارزیابی قرار می گیرند.
توانها و جاذبه های توریستی که با نقش فراغتی انسان در رابطه هستند ،به توریسم اشکال مختلفی می بخشند.
شرایط اقتصادی و بینش فرهنگی و میزان امکانات و تسهیلات نیز در این زمینه موثر می باشند .انجام فعالیت
های توریستی که مشاغل گوناگونی را هم به دنبال دارد ،به عنوان بخشی از فعالیت های اقتصادی علاوه بر
رونق اقتصادی ،منجر به شکوفایی استعدادها و تجربه قوای فکری و روحی مردم به ویژه جوامع شهرنشین می
شود.
زندگی صنعتی در بیشتر کشورهای دنیا نیاز هایی را برای مردم جوامع مختلف ایجاد کرده است که توجه
به سلامت از مهمترین آن هاست .کشورهایی با مد نظر قرار دادن این نیاز بشر قرن21در صدد بهره مندی از
فرصت های موجود کشورشان در مقابل بحثی به نام «توریسم سلامت»بخصوص توریسم پزشکی هستند.
در بیشتر موارد ،عدم توانایی بسیاری از سیستم های مراقبت سلامت در برابر افزایش تقاضا منجر به کاهش
دسترسی به علت لیست های انتظار طولانی و هزینه های بالا شده است هزینه مهم ترین عامل رشد گردشگری
درمانی در دنیاست که باعث می شود تا اغلب مردم کشورهای توسعه یافته به دنبال درمان در کشورهای
کمتر توسعه یافته باشند نیاز به اطمینان از کیفیت درمان به اندازه ای است که بیماران از کشورهای با نظام
های درمانی نا مناسب به کشورهای با نظام سلامت مناسب سفر می کنند.
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 .2بیان مسئله و اهمیت پژوهش
هتل بیمارستان ها شاید اصلی ترین رکن گردشگری سلامت باشند که این صنعت را در کشورهای پیشرفته
دنیا رونق می بخشند .بیمارستان های مجهزی که این روزها ارتقای خدماتشان بهانه رقابت کشورهای
گردشگرپذیر را فراهم کرده است .این بیمارستان ها خدمات پذیری را در بالاترین سطح خود به بیمار و
خانواده او ارائه می دهند.
با توجه به مسایل مطروحه مذکور می توان گفت که برای جذب گردشگران پزشکی و کسب در آمد بیشتر
و رونق اقتصادی باید زیرساختهای صنعت توریسم سلامت مهیا شود برای این منظور پژوهش حاضر میکوشد
از دیدگاه جغرافیای پزشکی ،تحلیل کلی برای بررسی زیرساختها و بررسی میزان رضایت مندی توریست ها
در سطح شهر اردبیل را با تاکید بر بیمارستانهای دولتی موجود و تنها هتل بیمارستان و نیز میزان گردشگران
سلامت از کشور همسایه را مورد ارزیابی قرار دهد.
با این اوصاف استان اردبیل در شمال غربی کشور واقع شده و از نظر موقعیت جغرافیایی برای جذب توریسم
سلامت دارای پتانسیل های با ارزشی است .علاوه بر منابع طبیعی و چشمه های آب معدنی و گرم در
شهرستانهای همجوار که به عنوان یکی از شگفتی های خلقت از گذشته های دور برای درمان بیماری ها
استفاده می شده اند ،جایگاه خاصی را در کشور به منظور توریسم درمانی برای گردشگران دارا است .به
جهت ارزان بودن خدمات پزشکی نسبت به کشور همسایه در بیمارستان های دولتی و هتل بیمارستان قائم
جزء استانهایی است که توریسم پزشکی بسیاری را به سوی خود فرا می خواند .بیمارستان های بزرگ و هتل
بیمارستان قائم در مرکز شهر اردبیل واقع شده اند .شهر اردبیل به جهت مرکز استان بودن اکثر گردشگران از
مراکز مهم خرید و ابنیه های تاریخی دیدن می کنند و از امکانات پزشکی و گردشگری آن بهره مند می
شوند.
تحقیق حاضر دارای محدویت های زیادی از قبیل داده های آماری است و اینکه تاکنون در مورد تحلیل
زیرساختهای صنعت توریسم پزشکی در شهر اردبیل و در کشور و حتی در سایر کشورها تحقیقاتی با این
مضمون صورت نگرفته است ،بنابرین تحقیق حاضـر می تواند در نوع خود قابل توجـه بوده و یک منبع
مناسـب برای ارزیابی و برنامه ریزی در بخش توریسم پزشکی محسوب شود .فقدان پژوهش های مشابه در
سایر نقاط کشور انجام چنین تحقیق هایی در شهری مثل اردبیل که مورد توجه گردشگران پزشکی کشور
آذربایجان قرار گرفته ،ضروری می نماید .برای این منظور آگاهی از آمار گردشگران و افزایش تعداد این
گردشگران و احیای زیر ساخت ها برای برنامه ریزی های بهداشتی منطقه لازم است تا مسئولین ضمن انجام
برنامه ریزی های لازم و بررسی وضعیت گردشگران ،درآمدزایی و ایجاد اشتغال در شهر و حتی در مناطق
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مختلف استان با خبر شده و تدابیر بهداشتی لازم جهت افزایش امکانات و دادن آموزش های مورد نیاز برای
کارکنان و عوامل مرتبط با بهداشت همچنین با تورگردانان را مدنظر قرار دهند.
با توجه به اینکه استان اردبیل در نوار مرزی شمالغرب کشور واقع شده است و با برنامه ریزی های صحیح می
تواند از طریق توریسم پزشکی اقتصاد خود را تقویت کرده ،علاوه بر قطب کشاورزی به قطب گردشگری نیز
تبدیل شود ،اهمیت و جایگاه گردشگری استان اردبیل در کشور ،بخصوص شهر اردبیل که مرکز استان است
از قبیل غنای تاریخی و فرهنگی ،تنوع طبیعی ،وجود چشمه های متعدد آبهای معدنی و منحصر به فرد ضروری
به نظر می رسد که در خصوص زیرساخت های توریسم پزشکی نیز مطالعاتی صورت گیرد،تا این شهر علاوه
بر جذب گردشگر داخلی ،برای جذب توریست پزشکی و گردشگران خارجی نیز برنامه ریزی های لازم
اتخاذ شود.
دولتها و نهادهای دولتی در بسیاری از کشورها علاقهمند به بهره مندی از مزایای اقتصادی ناشی از صنعت
توریسم پزشکی بوده و در سطوح خرد نیز بیمارستانها و ارائهدهندگان مختلف خدمات مسافرتی و درمانی
در رقابت با یکدیگر سعی بر بالا بردن سهم خود از این صنعت را دارند .پژوهش حاضر سعی دارد ضمن
معرفی و اهمیت صنعت گردشگری سلامت در اردبیل به شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده مؤثر بر ارتقاء
گردشگری سلامت در این شهر بپردازد(.عطایی فر و کاظمی؛)1337
برنامه ریزی گردشگری به شیوه توسعه پایدار واجد اهمیت بسیار است ،زیرا اغلب فعالیتهای مربوط به توسعه
گردشگری به جاذبه ها و فعالیت های مربوط به محیط طبیعی ،میراث تاریخی والگوهای فرهنگی منطقه
بستگی دارد.
جذب گردشگر پزشکی و به تبع آن افزایش درآمد ارزی از طریق این گردشگر نیاز به بررسی و تقویت
زیرساختها از ضروریات بوده و با شناسایی ضعف و قوت ها برای برنامه ریزی صحیح یک اقدام ضروری به
نظر می رسد( .بوتلار.)2111 ،4
الگوی برنامه ریزی راهبردی فقط شیوه ای فنی و راهکارهای عملی برای تهیه و اجرای طرح های توسعه در
کشور یا کشورهای خاص نیست ،بلکه نوعی (پارادایم) جدید در برنامه ریزی از جمله برنامه ریزی فضایی
محسوب می شود که تا حدود زیادی محصول خود جمعی و تجارب جامعه بشری است و هدف نهایی آن
نیز تامین توسعه پایدار و اعتلای کیفیت زندگی برای تمام شهروندان جهان است .از این نظر ،الگوی برنامه
ریزی راهبردی دارای خصلت جامعیت ،انطباق پذیری و تعمیم پذیری نسبی است .با وجود همه اینها ،لازم به
1- Butler, R.W.
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ذکر است که هرگونه استفاده درست از این الگو مستلزم انطباق مبانی آن با شرایط ویژه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی هر کشور است( .هزارجریتی و کرمی.)1311 ،
امروه لزوم توجه جدی به مقوله سیر و سیاحت گردشگری ،توریسم پزشکی به عنوان پدیده ای جدید در
زندگی ماشینی قرن بیست و یکم بسیار احساس می شود و اهمیت آن روز به روز افزایش می یابد ،زیرا با
روند رو به تولید فناوری و ماشینی شدن زندگی در جوامع و گسترش اختراعات و اکتشافات جدید که انسان
را به شهرها (به عنوان محورهای تحول) وابسته می کند شهر با مشکلات بی شماری مواجه شده اند( .قدمی و
همکاران؛)1331

 .3پیشینه پژوهش
تحقیقات متعددی برای گردشگری سلامت و رابطه آن با جذب گردشگر در داخل و خارج ازکشور
صورت گرفته اما متاسفانه منابع محکم و تحقیقات لازم در موسسات پژوهشی و دانشگاه های اردبیل برای این
موضوع وجود ندارد .با توجه به موضوع این پژوهش هایی در کشورهای خارجی به عناوین مختلف جهت
توسعه گردشگری سلامت و بررسی زیرساختهای خدمات پزشکی به رشته تحریر در آمده است.که می توان
به پژوهش تطبیقی توسط پوکوک و کی هانگ پیکو )2111( 2در پژوهشی با عنوان «گردشگری و الزامات
سیاستگذاری پزشکی برای سیستم های سلامتی(یک چارچوب مفهومی از مطالعه مقایسه ای تایلند ،سنگاپور
ومالزی) اشاره کرد که در این تحقیق به این نتیجه رسیده است که گردشگری پزشکی یک پدیده در حال
رشد با سیاستی برای سیستم های بهداشتی است چارچوب مفهومی به تشریح مفاهیم سیاست گردشگری
پزشکی و رشد و توسعه برای سیستم های بهداشتی در نظر گرفته شده که سه مرکز منطقه ای را برای
گردشگران پزشکی ،از طریق بررسی گسترده ای علمی و میدانی مورد تطبیق قرار داده است در پژوهش مد
نظر میزان مزایا و معایب گردشگری پزشکی برای سیستم های بهداشتی بررسی شده است که در این تحلیل
ارتباط بین سیاست گذاران و دست اندرکاران صنعت گردشگری با دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی در
خصوص سیستم های بهداشتی مشابه ،که درتوسعه و رشد توریسم سلامت دولت تاثیر داشته است مورد توجه
قرار گرفته است .که در نهایت ارتباط معنی داری با کیفت خدمات بهداشتی و افزایش گردشگران سلامت
وجود داشته است.

- Nicola S Pocock and Kai Hong Phua
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ملیکا و همکاران )2117( 1ضمن پژوهش در مورد گردشگری پزشکی در کشورهای در حال توسعه به این
نتیجه رسیده است که یک استراتژی برای رشد اقتصادی ،با تمرکز بر چگونه درآمد از بیماران بین المللی و
اشتغال زایی در کشورهایی که به عنوان گروه هدف قرار گرفته اند شامل تایلند ،هند ،مالزی ،شیلی ،آرژانتین،
کوبا ،فیلیپین ،اردن ،آفریقای جنوبی ،و کاستاریکا مورد ارزیابی قرار داده است .همچنین محقق و همکاران
یک بحث جالب و قابل تامل از گردشگری پزشکی به عنوان تبلیغات در سطح جهانی برای مسافران سلامت
در نقاط مختلف جهان ،سایر کشورها که نیازمند درمان هستند ارائه داده اند .در این تحقیق مسافران به چند
گروه تقسیم شده و هر گروه به یک بخش پزشکی و سلامت روی آورده اند از قبیل؛ طب تهاجمی (به عنوان
مثال عمل جراحی) ،دارو های تشخیصی ،و سبک زندگی ،جایگزین پزشکی (به عنوان مثال ماساژ سنتی،
طب سوزنی) که در پایان به تشریح برخی موانع ترویج گردشگری پزشکی در کشورهای در حال توسعه
پرداخته است و ارتباط معنا داری میان کیفیت ،تجربه ،جاذبه های گردشگری و میزان رضایتمندی مراجعه
کنندگان با توریسم پزشکی بدست آورده است.
نادو و همکاران )2112( 7در پژوهشی با عنوان عوامل جذب گردشگری در آفریقا ،که به تجزیه و تحلیل
رگرسیون داده های پانل پرداخته به این نتیجه رسیده است که ثبات سیاسی ،زیرساخت های گردشگری،
بازاریابی و اطلاعات ،سطح توسعه در کشور مقصد عوامل اصلی رجوع گردشگران به سمت آفریقا می باشد.
نمونه دیگر برای کشورهای توسعه یافته ازحیث تقاضا گردشگری ،مانند سطح درآمد در کشور مبدا ،قیمت
نسبی و هزینه های سفر و توجیه اقتصادی برای گردشگران در کشور مقصد رابطه وجود دارد ،از این رو
توصیه می شود که به بهبود ثبات کلی کشورهای قاره آفریقا و در دسترس بودن و مقدار زیرساخت های
گردشگری توجه بیشتری صورت گیرد.
دالاس ) 2117( 3در پژوهشی با عنوان رقابت برای صنعت توریسم پزشکی به نتیجه زیر دست یافته است که
رقابت جهانی توریسم پزشکی در حال گسترش است در واقع در صنعت توریسم و مراقبت -های بهداشتی،
بیماران ثروتمند از کشورهای درحال توسعه به مدت طولانی به سمت کشورهای توسعه یافته برای مراقبت
های پزشکی با کیفیت بالا سفر می کنند اما بر عکس این موضوع نیز اتفاق می افتد که تعداد فزاینده ای از
بیماران کمتر مرفه از کشورهای توسعه یافته در حال سفر به کشورهای در حال توسعه به عنوان مشخص (جهان
سوم)هستند .این بیماران به دنبال مراقبت های پزشکی با کیفیت بالا را با قیمت مقرون به صرفه می دانند و
رابطه مستقیم هزینه پزشکی و هزینه سفر را با افزایش گردشگران پزشکی در کشورهای توسعه یافته و حتی

Milica Z. Bookman and Karla R. Bookman
7
- Wim Naude and Andrea Saayman
8- Dallas,dagllas, Texas.
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در حال توسعه اثبات کرده است این پژوهشگر معتقد است در سال  ،2111در صنعت گردشگری پزشکی
حدود 11میلیارد دلار در سراسر جهان پول رد و بدل می شود و پیش بینی کرده این میزان به 111میلیارد دلار
در سال  2112افزایش می یابد.
لنگ چی )2111( 1در پژوهشی با عنوان گردشگری پزشکی و وضعیت آن در کشورهای مالزی و سنگاپور
که توسط دردانشگاه ملی سنگاپور،به این نتیجه دست یافته است که از ویژگی های قابل توجه صنعت
گردشگری پزشکی در آسیا که از اواخر 1111با دخالت دولت در حمایت از بخش خصوصی در بازاریابی
خدمات بهداشت و درمان به بیماران خارجی انجام شده است مورد ارزیابی قرار داده است.
در نهایت بهداشت و درمان در بخش خصوصی گسترش پیدا کرده و دولت سنگاپور ،حرکت به سمت
صنفی گرایی که اکثراً در زمینه بهداشت و درمان بوده پیشرفت داشته است این کشور قادر به حداقل رساندن
فاصله بخش های خصوصی و بخشهای دولتی بوده است.
اما در مالزی به جهت مواجه با مخالفت های متعدد بخش خصوصی و دولتی پیشرفت چندانی در زمینه
بهداشت و درمان و پزشکی نداشته و شکاف رو به رشد بین خدمات بهداشتی دولتی و خصوصی مشهود
است .با این وجود ،هر دو کشور مواجه با کمبود پزشکان در بخش دولتی ،و افزایش هزینه های درمانی و
پزشکی در زمینه خصوصی هستند در این پژوهش نیز ارتباط معنی داری بین هزینه های درمانی و پزشکی با
توریسم پزشکی وجود دارد.
کیم و مینچول کیم )2111( 11درتحقیقی با عنوان چارچوبی برای گردشگری سلامت( مطالعه موردی از استان
ججو در جمهوری کره جنوبی) به این نتیجه رسیده است که گردشگران با هزینه کمتر و درمان با کیفیت
بالاتر رغبت زیادی نشان می دهند و بین هزینه و خدمات پزشکی رابطه وجود دارد همچنین این استان
جمهوری کره جنوبی زیرساختهای لازم را برای جذب توریسم پزشکی ایجاد کرده است یعنی علاوه بر
خدمات بهداشتی و پزشکی جاذبه های طبیعی ،هتل ها و اسکان مسافران و گردشگران خارجی مورد توجه
آنها قرار گرفته است.
وینست هانگ و همکاران )2111( 11در پژوهشی با عنوان ( مدل مفهومی گردشگری پزشکی و پیامدهای آن
برا تحقیقات آینده) به این نتیجه رسیده اند که چارچوب نظری یکپارچه برای مطالعه جامع از صنعت
9- Heng Leng Chee
Young Kim, Changsan Boo, and Mincheol Kim

10-

Vincent C. S. Heunga*, Deniz Kucukustaa & Haiyan Songa-11
Kristine Mae F. Ricafort3-
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گردشگری پزشکی وجود ندارد .این تحقیق با هدف پر کردن فاصله ها با ارائه یک مدل یکپارچه برای بررسی
زمینه گردشگری بوده که با توجه به بررسی وضعیت فعلی گردشگری پزشکی در یک کشور یا منطقه ای
مشخص در خصوص عرضه و تقاضا در حال رشد و توسعه است .در واقع در هر دو روش کمی و کیفی به
عنوان ابزار سیستماتیک به تست و تایید مدل پیشنهاد شده است.
ریکافرت )2111( 12در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر گردشگران پزشکی برای انتخاب بیمارستانهای
تایلند به عنوان مقصد گردشگری پزشکی ارایه داده و به این نتیجه رسیده است که گردشگران پزشکی بیشتر
تحت تاثیرخدمات هستند و خدمات ارائه شده در بیمارستانها نقش اساسی در جذب توریسم پزشکی دارد
همچنین پائین بودن هزینه های پزشکی و خدمات درمانی محرک بزرگی برای گردشگران پزشکی جهت
مراجعه به بیمارستانهای خارج از کشور هست .کاهش هزینه در حال حاضر چالش واقعی در بیمارستان های
تایلند برای جذب گردشگران پزشکی و در نظر گرفتن تمام زیر ساختهای لازم از جمله دغدغه های این کشور
است و علاوه بر خدمات پزشکی ،توسعه دیگر انواع گردشگری در این کشور در دستور کار قرار گرفته است.
و رابطه معنا داری میان خدمات پزشکی و هزینه با توریسم پزشکی وجود دارد.

 .4اهداف پژوهش
 -1تحلیل و بررسی وضعیت زیرساخت های گردشگری پزشکی در اردبیل با تاکید با هتل بیمارستان و
بیمارستانهای دولتی و بخش خصوصی
 -2ارایه راهکارهای مناسب جهت جذب توریست سلامت بیشتر و یافتن راهکارهایی جهت درآمدزایی و
ماندگاری توریسم ها در شهر اردبیل
 -3مقایسه ضعیت استاندارد جهانی زیرساخت های گردشگری پزشکی با وضعیت زیرساخت های گردشگری
پزشکی موجود در شهراردبیل
 -4ارائه پیشنهادات لازم جهت ساماندهی و رفع مشکلات موجود در بخش گردشگری سلامت و گردشگری
پزشکی در شهر اردبیل
 -2ارائه راهکارهای مناسب جهت ساماندهی ترانسفرگردشگران سلامت.
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 .5سوالات پژوهش
با توجه به اینکه پژوهش حاضر از لحاظ روش از نوع توصیفی – تحلیلی است لذا به طرح دو مورد سوال
اکتفا شده است و پژوهش در راستای پاسخ به سئوالات طراحی شده است.

 .6پرسشهای اصلی پژوهش
-1آیا بین هزینه خدمات پزشکی و افزایش توریست سلامت در شهر اردبیل ارتباط معنی داری وجود دارد؟
 -2بین زیرساخت های گردشگری پزشکی در شهر اردبیل با گردشگران سلامت ارتباط معنی داری وجود
دارد؟

 .7روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و محتوایی زمینهیابی (پیمایشی)
میباشد .همچنین این تحقیق از حیث گردآوری دادهها میدانی و با ابزار پرسشنامه و بصورت تحلیلی توصیفی
تهیه شده است.

 .8جامعه آمار
مبنای یک مطالعة آماری را "جامعة آماری" تشکیل میدهد .جامعة آماری مجموعهای بزرگ از اشیاء که به
منظور خاصی مورد مطالعه قرار گرفته و در یک یا چند صفت مشترک میباشند و آماج تحقیق است .نکته
قابل ذکر این است که جمعآوری و مطالعه مجموعه جامعی از دادهها مربوط به موضوع تحقیق ،در عمل
بسیار مشکل وگاهی غیر ممکن است .لذا به دلیل محدودیت زمان ،منابع و امکانات و برخی از محدویت های
آماری بعضاً عدم دسترسی به اطلاعات کامل ،به ناچار بخشی از دادهها را که در مجموعه ای به نام نمونه
گردآوری میشوند ،استفاده می شود(چارچیل13؛.)1171

13

- Churchill, G.A. Jr
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جامعه آماری این تحقیق شامل اتباع آذری مراجعه کننده به بیمارستانهای دولتی و هتل بیمارستان و بخش
خصوصی سطح شهر اردبیل می باشند.

 .9یافتههای پژوهش
در این قسمت پس از تجزیه و تحلیل دادههای آماری بدست آمده از پرسشنامه ،توسط 77نفر از اتباع آذری
که برای درمان و مشکلات پزشکی به اردبیل سفر کرده بودند مورد توجه قرار گرفته است و این تحلیلها در
دو بخش ارائه شده است؛در بخش اول آمار توصیفی ارائه می شود و در ادامه تحلیل استنباطی از نتایج به
دست آمده ارائه می شود.
 .1 .1تحلیل توصیفی دادهها
در این قسمت تحلیل توصیفی ویژگی افرادی که برای درمان به بیمارستانهای دولتی ،هتل بیمارستان و مطب
های خصوصی به اردبیل سفر کرده بودند و به پرسش نامه ای که به زبان آذری ترجمه شده بود پاسخ داده
اند و پس از تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی بصورت جدول و نمودار ارائه شده است.
 .1 .1 .1توصیف نمونه آماری
نتایج به دست آمده از آزمون آلفای کرونباخ برای اعتبارسنجی سئوالات عدد 15123بود (جدول )1-1با توجه
به اینکه حداقل مقدار آلفا برای اعتبار سنجی عدد1/7می باشد ،بنابراین سئوالات دارای اعتبار بودند .در
خصوص اطمینان پایایی تک به تک پرسش های هر فرضیه نیز ،ضریب آلفای کرونباخ تک به تک متغیرها
بر مقدار به دست آمده مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج به دست آمده به شرح(جدول )1-1می باشد.
جدول .1پایایی پرسشنامه

تعداد

مقدار آلفای

سوالات

کرونباخ

زیر ساخت های کلی شهر

13

378.3

هزینه خدمات پزشکی

0

37.00

رضایتمندی

5

37811

پایایی کل پرسشنامه

21

37928

متغیرهای تحقیق
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در ادامه آمار توصیفی مربوط به پاسخ دهندگان آمده است.
 .2 .1 .1آمار توصیفی سن پاسخ دهندگان
در جدول زیر مسافران به سئوالات عمومی پرسشنامه پاسخ داده اند در واقع جدول زیر شاخصهای مرکزی و
پراکندگی مربوط به سن پاسخ دهنده گان را نشان می دهد.
جدول .2آمار توصیفی سن پاسخ دهندگان

شاخصهایگرایش مرکزی
شاخص سن

سن پاسخ دهندگان

شاخصهای پراکندگي

نما

میانه

میانگین

دامنة تغییرات

کمترین سن

33

33

28

33

1.

بیشترین
سن
01

بنابر خروجی  SPSSمیانگین سنی افراد  23سال می باشد و دارای دامنه تغییرات  44سال است.کم سن ترین
فرد با  17سال و مسنترین با  11سال سن می باشند.
در ادامه نمودار مربوط به سن پاسخ دهندگان را رسم میکنیم.
نمودار .1آمار توصیفی سن پاسخ دهندگان

سن پاسخ دهندگان

سن

12

فراوانی

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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 .3 .1 .1آمار توصیفی تحصیلات پاسخ دهندگان
با توجه به اینکه اکثر کسانی که به اردبیل جهت درمان سفر می کنند از استان های مرزی کشور اذربایجان
هستند و برخی از آنها از سواد لازم برخوردار نیستند بنابرین در جدول زیر آمار توصیفی مربوط به تحصیلات
پاسخ دهندگان آورده شده است.
جدول .3آمار توصیفی تحصیلات پاسخ دهندگان

تحصیلات
فراواني

فراواني

نسبي

مطلق

2973

2973

23

دیپلم

9373

0173

3.

کارداني

13373

971

.

کارشناسي

13373

..

کل

فراواني تجمعي

بیشترین فراوانی برای افرادی با مدرک کاردانی می باشد که  11%افراد پاسخ گو را شامل می شود کمترین
فراوانی نیز برای افرادی با مدرک کارشناسی می باشد که کمتر از 11%نمونه را شامل می شود .در ضمن بین
افراد پاسخ دهنده افرادی با تحصیلات بالاتر نبود.
در ادامه نمودار مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان را رسم میکنیم.

13
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نمودار .2آمار توصیفی تحصیلات پاسخ دهندگان

تحصیالت
50

40
30

تحصیالت

20
10
0
کارشناسی

دیپلم

کاردانی

 .4 .1 .1آمار توصیفی جنسیت پاسخ دهندگان
جدول زیر آمار توصیفی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان را نشان می دهد.
جدول .4آمار توصیفی جنسیت پاسخ دهندگان

جنسیت
فراواني تجمعي

فراواني نسبي

فراواني
مطلق

3273

3273

25

زن

13373

0.73

52

مرد

13373

..

کل

فراوانی بیشتر برای مردها می باشد که  17%افراد پاسخ گو را شامل می شود فراوانی کمتر نیز برای خانم ها
می باشد که کمتر از  32%نمونه را شامل می شود.

14
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در ادامه نمودار مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان را رسم میکنیم.
نمودار .3آمار توصیفی جنسیت پاسخ دهندگان

جنسیت
60
50
40
30
20
10
0
زن

مرد

 .2 .1 .1آمار توصیفی بیمارستان مورد مراجعه
جدول زیر آمار توصیفی مربوط به بیمارستانها و مطب های خصوصی مورد مراجعه گردشگران پزشکی را
نشان می دهد.
جدول .5آمار توصیفی بیمارستان مورد مراجعه پاسخ دهندگان

بیمارستان
فراواني تجمعي

فراواني نسبي

فراواني مطلق

1373

1373

8

3173

2373

10

3873

.73

0

15

بیمارستان قایم
بیمارستان
های دولتی
بیمارستان
های خصوصی

Online ISSN: 7272-7722

فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
https://mkd.science-journals.ir

13373

https://science-journals.ir

0173

3.

13373

..

مطب ها و
کلینیک ها
کل

در این جدول بیشترین فراوانی برای مطب ها وکلینیک ها می باشد که  11%افراد پاسخ گو را شامل

می

شود کمترین فراوانی نیز برای بیمارستان های خصوصی بوده است که کمتر از  7%نمونه را شامل می شود.
با توجه به اینکه اکثر گردشگران پزشکی سفر یک روزه یا دوروزه دارند معمولا به مطب های خصوصی
مراجعه کرده تا اینکه زودتر بتوانند کارهای خود را انجام دهند.
در ادامه نمودار مربوط به بیمارستانموردمراجعه پاسخ دهندگان را رسم میکنیم.
نمودار .4آمار توصیفی بیمارستان مورد مراجعه پاسخ دهندگان

بیمارستان
60

40
20
0
مطب ها و
کلینیک ها

بیمارستان
های
خصوصی

بیمارستان
های دولتی

بیمارستان قایم

 .1 .1 .1آمار توصیفی محل اسکان
در جدول زیر آمار توصیفی مربوط به محل اسکان پاسخ دهندگان آورده شده است.

16
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جدول .6آمار توصیفی محل اسکان پاسخ دهندگان

محل اسکان
درصدفراواني تجمعي

درصد فراواني

تعداد

1273

1273

13

سوییت

3173

2873

22

مهمان پذیر

9273

5373

39

هتل ها

9273

3733

3

هتل بیمارستانها

13373

.73

0

سایر موارد

13373

..

کل

بیشترین فراوانی محل اسکان برای هتل هامی باشد که  21%افراد پاسخ گو را شامل می شود کمترین فراوانی
نیز برای هتل بیمارستان می باشد که شامل هیچ یک از افراد نشد در ضمن  %7از افراد پاسخ گو این گزینه را
با عبارات دیگر از جمله در منزل خویشاوندان خود پرکرده اند که در جدول آمده است.
در ادامه نمودار مربوط به محل اسکان پاسخ دهندگان را رسم میکنیم.
نمودار .5آمار توصیفی محل اسکان پاسخ دهندگان

محل اسکان
40
30
20
10

0
سایر موارد

هتل بیمارستانها

هتل ها

17

مهمان پذیر

سوییت
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 .7 .1 .1آمار توصیفی وسیلهی ایاب و ذهاب
با توجه به اینکه اکثر گردشگران پزشکی از مرز بیله سوار وارد استان اردبیل می شوند و برای اینکه راحت تر
بتوانند به مقصد مورد نظر سفر کنند معمولا از آژانس ها و سواری های شخصی استفاده می کنند برای همین
منظور در جدول زیر آمار توصیفی مربوط به وسیلهیایاب و ذهاب پاسخ دهندگان اورده شده است.
جدول .7آمار توصیفی وسیلهی ایاب و ذهاب پاسخ دهندگان

وسیلهی ایاب و ذهاب
درصدفراواني تجمعي

درصد فراواني

تعداد

2271

2271

1.

.273

5373

39

13373

2.73

21

آژانس ها

13373

..

کل

حمل ونقل
عمومي
سواری های
شخصي

بیشترین فراوانی برای وسیلهیایاب و ذهاب ،سواری های شخصی ها می باشد که  21%افراد پاسخ گو را شامل
می شود کمترین فراوانی نیز برای حمل ونقل عمومی می باشد که کمتر از  23%نمونه را شامل می شود.
در ادامه نمودار مربوط به وسیلهی ایاب و ذهابپاسخ دهندگان را رسم میکنیم.

18
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نمودار .6آمار توصیفی وسیله ایاب و ذهاب پاسخ دهندگان

وسیلهی ایاب و ذهاب
40
30
20
10
0
آژانس ها

حمل ونقل عمومی

سواری های شخصی

 .3 .1 .1آمار توصیفی متغیرها
در ادامه به بررسی متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش پرداخته می شود
برای بررسی این متغیر ها  21سوال در این زمینه طراحی گردیده و براساس پاسخ های افراد امتیاز بندی گردیده
است ،ابتدا جدولی که شاخص های تمرکز  ،پراکندگی و نرمال بودن این متغیرها را نشان میدهد را ارائه می
دهیم.
جدول .8آمار توصیفی متغیرها

شاخصهای گرایش

شاخصهای پراکندگي

مرکزی

متغیرها

میانگ

دامنة

واریان

انحراف

ضریب

ضریب

ین

تغییرات

س

معیار

کجي

کشیدگي

0524

2584

1508

.388

-..14

2502

150.

4529

2540

نما

میانه

45.4

0524

0513

هزینه خدمات پزشکي

.544

0510

0518

0544

رضایتمندی

0544

0544

.598

0584

زیر ساخت های
کلي شهر

شاخصهای توزیع

19
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 .2 .1آمار استنباطی
قبل از بررسی فرضیات به بررسی نرمال بودن متغیرهای مورد بررسی می پردازیم .برای این منظور از آزمون
ناپارامتری کلمگروف  -اسمیرونف استفاده می کنیم.
 .1 .2 .1آزمون کلموگروف-اسمیرونف
این آزمون فرضیه ی زیر را مورد بررسی قرار می گیرد:
نرمال بودن توزیع متغییرH3:
غیر نرمال بودن توزیع متغییرH1:

جدول زیر نتیجه این آزمون را که خروجی  SPSSاست ،نشان می دهد:
جدول .9آزمون نرمال بودن متغیرها

متغیر

)p-value (sig

فرض تایید شده

نتیجه گیری

زیر ساخت های کلی شهر

37338

H1

غیرنرمال

ویژگیهای بیمارستانها

37331

H1

غیرنرمال

رضایتمندی

37333

H1

غیرنرمال

در جدول  2-1نرمال بودن متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به فرضیه مدل نرمال بودن
متغیرها در سطح اطمینان  1512برای همه متغیرهای مورد بررسی رد می شود لذا برای بررسی فرضیات باید با
توجه به2-1از روشهای ناپارامتریک استفاده کنیم.
 .2 .2 .1آزمون استنباطی
در این قسمت به بررسی فرضیات مطرح شده پرداخته می شود .با توجه به اینکه این پژوهش بیشتر تحلیلی
بوده است و از دو پرسش استفاده شده و از نوشتن فرضیات خودداری شده است بنابرین به جای پاسخ به
فرضیات به سوالات پاسخ داده شده است.

20
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جواب سوال یک :بین هزینه خدمات پزشکی و افزایش توریسم سلامت در اردبیل ارتباطی
وجود دارد.
بر اساس خروجی آزمون کلموگروف -اسمیرونف ( )ksنوع آزمون مورد استفاده ،آزمون همبستگی
ناپارامتریک فریدمن می باشد .بر اساس جدول زیر که نتیجه خروجی  SPSSاست میزان برآورد شده ضریب
همبستگی اسپیرمن بین دو متغیر هزینه خدمات پزشکی و افزایش توریست برابر با 1521است .این همبستگی
یک مقدار مثبت می باشد که موید همبستگی مثبت بین این دو متغیر است و مقدار آن در سطح  = 1/12معنی
دار است زیرا مقدار  p-valueکمتر از  1/12است.
جدول .11سوال 1

ضریب
متغیرهای مورد بررسي

سطح معني داری

همبستگي

p-value

اسپیرمن
هزینه خدمات پزشکي
و رضایتمندی

نتیجه

تعداد

در سطح  3735دارای
.333

.502

..

همبستگی مثبت
باشد

در بررسی فرضیه فوق به دلیل رابطه مثبت بین رضایت مندی و هزینه خدمات می توان مشاهده کرد که با
رضایت از هزینه خدمات که در بیمارستان ها و مطب ها با توجه به ارزش پول اذربایجانی ها ارایه می شود و
همچنین این گردشگران برای چندمین بار به اردبیل سفر می کنند توسط بیماران میزان رضایتمندی آنها
افزایش پیدا می کند که همین امر باعث تبلیغ و افزایش توریسم پزشکی می شود.
سوال :2زیرساخت های گردشگری پزشکی در شهر اردبیل وجود دارد یا خیر؟
براساس خروجی آزمون کلموگروف،اسمیرونف نوع آزمون مورد استفاده ،آزمون ناپارامتریک فریدمن می-
با شد .در طراحی پرسش نامه زیرساخت های گردشگری پزشکی در شهر اردبیل مورد سنجش قرار گرفته
شده است لذا برای انجام آزمون فرض مناسب باید از آزمون  wilcoxonکه برای سنجش این میزان وجود
زیرساخت براساس نظر پاسخ دهندگان ،مناسب است استفاده نمود( .در واقع آزمون  wilcoxonحالت
ناپارامتریک آزمون  T-testتک نمونه ای می باشد)

21
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H1: 𝜇 ≤ 2
{
H1: μ > 2

فرض مربوط به این آزمون در زیر آمده است:

که در آن  µمیانه می باشد .چون سوالات در واحد  11-1رتبه بندی شده اند این آزمون در دو سطح2و 1
یعنی بیشتر از  21%و  %11از افراد وجود زیرساخت مدنظر را تایید کنند مورد آزمون قرار داده ایم .در زیر
جدول خروجی آزمون  wilcoxonبرای فرضیه دوم آمده است:
جدول .11سوال 2
متغیرهای مورد بررسی
وجود زیرساخت های گردشگری
پزشکي در شهر اردبیل

سطح معنی داری

سطح مورد بررسی

37.33

بیشتر از03%

تعداد
..

نتیجه
در سطح  3735وجود
زیرساخت رد می شود

بنابر خروجی  SPSSوجود زیرساخت های گردشگری پزشکی در شهر اردبیل از نظر بیماران و در سطح
بیش از  %11رد می شود این امر بدان مفهوم است که زیرساختهای لازم در سطح استاندارد وجود ندارد.
در ادامه نمودار مربوط به این آزمون آورده شده است.
نمودار .7نمودار آزمون ویلکاکسون سوال 2

 .3 .2 .1جمعبندی تجزیه و تحلیل دادهها
در این فصل با توجه به اینکه این پروژه فرضیه نداشته است بنابرین سوالات تحقیق مورد توجه قرار گرفت.
آمار توصیفی مربوط به سن ،تحصیلات ،جنسیت ،بیمارستان مورد مراجعه ،محل اسکان ،وسیله ایاب و ذهاب
و تحلیل توصیفی متغیرها به طور کامل بیان شد بعد از بررسی نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون
22
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کلموگروف ،به تحلیل استنباطی فرضیات پرداخته شده استنتایج تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و خروجی
بررسی فرضیات هم با همبستگی و آزمون ویلکاکسون بررسی شده و نتایج مورد تحلیل قرار گرفته است.

 .11بحث و نتیجهگیری
از مجموع آنچه در این پژوهش بیان شد می توان به این نتیجه رسید که با وجود توان ها و استعدادهای بالقوه
صنعت گردشگری پزشکی و توریسم سلامت در استان اردبیل به خصوص در شهر اردبیل برای جذب
گردشگر پزشکی ،هنوز راه درازی جهت استفاده مطلوب از این توان هاوجود دارد .بهره مندی از مزایای
صنعت توریسم مانند درآمد و اشتغال زایی ،نیازمند توجه به تمام بخش های مرتبط با این صنعت بوده و ایجاد
هماهنگی های لازم بین آنها ،مدیریت واحد و تقسیم کار بین بخش های دست اندرکار در صنعت توریسم
در بخش های دولتی و خصوصی را طلب می کند .با کاربرد رویکرد تحلیل داده ها و پرسشنامه ای که در
اخنیار حدود  111نفر از گردشگران قرار گرفت تنها  77نفر به سوالات ارزش قایل شده پاسخ دادند و عده
ای نیز حاضر نشدند پرسشنامه را تحویل بگیرند .و در ارزیابی داده ها مشخص شد افرادی که اردبیل را برای
خدمات درمانی برگزیده اند تا حدودی افراد مرفح هستند زیرا بیشتر فراوانی اسکان گزینی و ایاب ذهاب این
افراد خودروهای شخصی و هتل ها بوده که نسبت به خودروهای عمومی و آژانس ها و مهمانسراها از هزینه
بالایی برخوردار هستند .از سوی دیگر ارزیابی برآیند عوامل داخلی و خارجی در صنعت گردشگری پزشکی
در شهر اردبیل نشان می دهد همچنان زیر ساخت های لازم و استاندارد جهانی طبق الگوهای بهداشت جهانی
فاصله زیادی وجود دارد.
هر چند بحث توریسم پزشکی در ایران چندان رونق نگرفته است و شهر اردبیل با توجه به اینکه دارای پتانسیل
جذب گردشگرسلامت و پزشکی را دارد اما با ضعف های فراوانی از قبیل نبود هتل های چند ستاره ،خیابان
های عریض و از همه مهمتر نبود تبلیغ ملی و بین الملی و عدم زیر ساخت های لازم باعث شده که افرادی که
قصد سفر به اردبیل را دارند با مشکل مواجه شوند .از لحاظ موقعیت جغرافیایی در مجموع به منظور برطرف
کردن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت و بهبود نقاط قوت ،استفاده از فرصت های موجود در ارتباط
با گسترش صنعت گردشگری و زمینه سازی و ظرفیت سازی در گستره فرهنگی و جهان اسلام راهبردهای
مناسبی وجود دارد زیرا فائق آمدن بر برخی تهدیدها و نقاط ضعف ها و استفاده از فرصت ها و نقاط قوت
نیازمند تدوین قوانین ،برنامه ها و راهبردهایی در سطوح ملی و عزمی همگانی است .بنابرین در این پژوهش
ضمن تحلیل داده ها با نرم افزارSPSSبه این نتیجه دست یافتیم که هزینه خدمات پزشکی و سایر خدمات
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ارتباط معنی داری با افزایش توریسم پزشکی دارد و همچنین در شهر اردبیل وضعیت زیرساخت های خدمات
پزشکی مناسب نیست.
راهکارها و پیشنهادات برای افزایش توریست پزشکی در اردبیل


تهیه و تدوین آئین نامه توریسم سلامت ،ضوابط و شیوه نامه های موجود



عقد تفاهم نامه بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه توریسم سلامت با توجه به اینکه
سالانه  211111گردشگر از جمهوری آذربایجان وارد استان اردبیل شده و 21درصد گردشگران
به قصد درمان از طریق استان وارد کشور شده که تقریبا بیش از  31درصد آنها به اردبیل سفر می
کنند.



برقراری خط پروازی از باکو به اردبیل و بالعکس به منظور تسهیل ورود و خروج اتباع دو کشور



راه اندازی خطوط اتوبوس رانی از دیگر شهرهای جمهوری آذربایجان به اردبیل و بالعکس با توجه
به راه اندازی خط زمینی اردبیل – باکو



شرکت در نمایشگاه های جمهوری آذربایجان و معرفی و قابلیت های توریسم سلامت استان



 -ایجادنمایشگاه دائمی مشترک در مرز دو کشور



دعوت از دفاتر خدمات مسافرتی کشور جمهوری آذربایجان و برگزاری تورهای آشنا سازی و
معرفی قابلیت های توریسم سلامت استان



اسقرار پزشک در پایانه حمل و نقل از طرف دانشگاه علوم پزشکی جهت راهنمائی گردشگران
ورودی



تاسیس شرکت تعاونی حمل و نقل با حضور خود رانندگان جهت امر ترانسفر گردشگران خارجی
و تعیین نرخ حمل ونقل به مقاصد مختلف استان و کشور



معرفی جاذبه های درمانی و تاریخی و طبیعی در محل پایانه حمل و نقل

 تعیین نرخ خدمات درمانی(سرپائی،کیلینک،جراجی و سایر خدمات پزشکی،پیرا پزشکی و
جراحی های زیبائی و غیره)به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی و و توسعه پایدار
گردشگری سلامت
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 تعیین نرخ مراکز اقامتی از سوی سازمان مرکزی برای گردشگران خارجی
 موقعیت بی نظیر جغرافیائی و تنوع اقلیمی آب و هوائی در نقاط مختلف استان
 معرفی چهره ای واقعی از توا نمندی های کشور جمهوری اسلامی ایران به همراه آداب میزبانی و
میهمان نوازی مطابق تاکیدات دین مبین اسلام
 افزایش درآمد کشور و منطقه به ویژه صنوف مرتبط با توریسم سلامت
 کوتاه کردن دست واسطه ها و افراد سودجو که باعث تخریب سیمای کشور در مجامع بین المللی
می شوند .
 ساماندهی و رفع مشکلات موجود در بخش گردشگری سلامت استان
 معرفی توانمندی ها و کیفیت خدمات درمانی کشور به ویژه توانمندی های استان اردبیل
 هدایت درست و صحیح بیماران به مراکز درمانی استان
 رفع مشکلات موجود در بخش گردشگری سلامت استان
 معرفی مراکز معتبر و مورد اطمینان برای بیماران و مراجعه کنندگان
 ساماندهی ترانسفر و ایاب و ذهاب بیماران
 کنترل برخی از اهداف مد نظر دشمنان جمهوری اسلامی ایران
 عدم پرداخت وجه اضافی به واسطه ها و رانندگان
 نظارت براخذ نرخ های مصوب ایاب و ذهاب


معرفی جاذبه های گردشگری استان به گردشگران ورودی

 معرفی واحدهای اقامتی مجاز در سطح استان و هماهنگی جهت اخذ تخفیف در فصول غیر پیک
استان
 ایجاد امکان بازدید گردشگران توریسم سلامت از جاذبه های گردشگری استان
 امکان تبادل اطلاعات بیماران با مراکز درمانی استان از طریق سامانه اینترنتی طراحی شده به همین
منظور جهت ممانعت از معطلی بیماران در استان
 انجام هماهنگی های قبلی جهت ورود  ،درمان ،اقامت وگشت بیماران مراجعه کننده به استان
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هند (بابهره گیری ازمدل SWOTفرایند سييلسييله مراتبی ،(AHPفصييلنامه مطالعات شيبه قاره ،تابسيتان  ،دوره ، 5
شماره ، 15از صفحه  51تا صفحه..8
اسيدی بشينی ابراهیم ،1389،گردشيگری سلامت و شاهراه سودآوری ،نگاهی به درآمدزایی از صنعت توریسم ،روزنامه
ایران،شماره،3393صفحه .19
اشيرفی فینی زهرا ،شياهوردی امیر ،آخوندی قهرودی مرضيیه ،1393،تحلیلی از وضعیت گردشگری شهرستان دورود
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بهرام رنجبریان ،محمد زاهدی ،1391،شناخت گردشگری ،انتشارات هار باغ ،از صفحه191تا صفحه .195
بهرام رنجبریان  ،محمد زاهدی ،13.9،برنامه ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه ای ،جهاد دانشگاهی واحد صنعتی
اصفهان ،صفحه .1.
حقیقی کفاش ،مهدی ،ضييیایی ،محمود ،جعفری ،قاسييم ،،1383،اولویت بندی عوامل مربوط به توسييعه گردشييگری
ایران ،فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،شماره11و ،12از صفحه  23تا صفحه .33
حیدرزاده کامبیز ،منی فراز ،بابایی مدینه ،1380،توریسم درمانی در ایران و جهان ،طرح سازمان توسعه تجارت ایران
معاونت بررسی بازار و بازاریابی دفتر بررسی بازار کالا و خدمات تهران.
خاکی غلامرضيييا ،13.8،روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسيييی ،تهران ،وزارت فرهن و آموزش عالی ،مرکز
تحقیقات علمی کشور؛ کانون انتشاراتی درایت ،اپ اول،صفحه.33
رضوانی علی اصغر  ،13.9،جغرافیا ،صنعت توریسم ،تهران ،انتشارات دانشگاه پیام نور ،صفحه .18،19
رهنمایی محمد تقی ،1309،طرح جامع گردشگری استان اردبیل ،جلد یک ،صفحه .25
دلگشييایی بهرام ،جباری علیرضييا ،فرزین محمدرضييا ،شييعر باف ی زاده ،نسييرین طبیبی ،سييید جمال الدین، 1391،
وضعیت موجود گردشگری پزشکی( مطالعه موردی ایران) ،فصلنامه پایي ،شماره دوم  ،ازصفحه 1.1تا.1.9
رشيیدی معصيومه ،رامشيت محمدحسین ،خوشحال دستجردی جواد ،1391،گردشگری سلامت در ایران (با تاکید بر
رتبه بندی خواص درمانی شيمه های منتاب اسيتان اردبیل ،نشيریه سيلامت و بهداشيت اردبیل ،شماره،1دوره ،3از
صفحه  39تا صفحه . 5.
سرمد زهره ،بازرگان عباس و حجازی الهه ،1383،روش های تحقیق در علوم رفتاری ،تهران ،موسسه نشرآگه.
سيی زاده بهمبری کبری،1389 ،بررسيی عوامل موثر در توسيعه توریسيم درمانی در بیمارسيتانهای شهر کر  ،مجله
دانشگاه پیام نور کر  ،صفحه .33
صييدر ممتاز ناصيير و آقارحیمی زهرا ،1389 ،صيينعت گردشييگری پزشييکی در ایران؛ راهکارهایی برای توسييعه ،مجله
اطلاعات سلامت ،ویژه نامه (همت مضاع  ،کار مضاع ) دوره  ،.از صفحه 510تا.523
عربشياهی کریزی احمد ،آریان فر مرتضيی ،1392،گردشيگری سيلامت و قابلیت های گردشگری پزشکی -درمانی در
ایران ،فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری ،دوره ،3شماره ،9از صفحه  133تا صفحه.152
عطافرعلی و کاظمی زهرا ،138.،نقي کارآفرینی در توسيعه صينعت گردشگری سلامت در ایران ،ارائه شده در اولین
همایي ملی تعاون و کارآفرینی.
فروغ قاسيمی ،زیاری کرامت اله ،صيادقی محمد ،1393،تحلیل کیفی و مکانی مراکز اقامتی شهر شیراز جهت توسعه
گردشگری (با تاکید بر هتل ها) ،جغرافیا و آمایي شهری  -منطقه ای ،دوره ، 3شماره 11؛از صفحه1تا صفحه.13
فرهادی محمد و همکاران،تهران ،13.9 ،انتشيارات مول  "،نظام خدمات درمان بسيتری و تاصيصيی کشور" ،وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه.
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 -23قدمی مصطفی ،تولایی سیمین ،فاطمی سید محمد مهدی  ،1389،ارزیابی استراتژیک قابلیت های توسعه گردشگری،
نشریه تحقیقات علوم جغرافیایی ،جلد  ،10شماره  ،19ازصفحه 111تا صفحه.128
 -21قاسييمی یالقوز آغا اکبر ،تازه کند سييید توحید و گرانمایه بهزاد،1392،بررسييی میزان رضييایت مندی اتبار خارجی
کشور آذربایجان (مراجعه کننده از مرز بیله سوار به مراکز درمانی ایران) از صفحه  2تا .33
 -22لطی پور نرگس،1393،عدم سيياماندهی بیماری مزمن گردشييگری سييلامت ،روزنامه دنیای اقتصيياد ،شييماره،35.0
صفحه.13
 -23مشيگینی ابوالفضل و حیدری تقی ،1389،ارزیابی توسعه گردشگری شهر زنجان با استفاده از مدل  ،SWOTفصلنامه
علمی -پژوهشی فضای جغرافیایی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر ،سال یازدهم ،شماره ،35صفحه.3.
 -23مصييطفوی حکیمه ،شييمسييی گوشييکی احسييان ،عباسييی محمود ،1391،اخلاق در گردشييگری سييلامت،اخلاق
زیستی ،تابستان  ،1391دوره، 2شماره  ،3از صفحه  101تا صفحه .183
 -25مید ملیندا،امچ میشيل،ترجمه فتحی علی و همکاران  ،1392،خلاصيه جغرافیای پزشيکی ( )1گروه جغرافیای پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ،صفحه .33
 -20نصييیری پور امیر اشييکان  ،سييلمانی لیلا ،1389 ،نقي توانمندی بیمارسييتان های تهران در توسييعه توریسييم درمانی،
فصلنامه بیمارستان  -سال نهم ،شماره3و، 3شماره مسلسل  ،35از صفحه  5.تا . 0.
 -2.نوری غلامرضا و مهدی نسب مهدی ،1389 ،بررسی قابلیت های اکولوژیکی و توسعه گردشگری دریا ه گهر بر اساس
صفحات  5.تا .00
مدل  ،SWOTمجله تالاب ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ،سال دوم ،شماره پنجم،
 -28نوروززاده ،محمد  1380.اردبیل ،قطب توریسم درمانی کشور ،روزنامه ایران ،شماره 3.31
 -29نیرومند کریم  . 1380.نگاهی به خاصييیت و ویژگی شييم ههای آبگرم سييرعین دراسييتان اردبیل روز نامه تفاهم ،و
خبرگزاری جمهوری اسلامی.
 -33وارثی حمیدرضيا ،تقوایی مسيعود ،شياهیوندی احمد ،1393،تحلیلی بر وضيعیت زیرسياخت های گردشگری در شهر
اصييفهان (با تاکید بر هتل ها) ،مجله پژوهشييی علوم انسييانی دانشييگاه اصييفهان ،دوره، 22شييماره ،3پیاپی ،33از
صفحه  91تا صفحه.112
 -31هزارجریبی جعفر و کرمی مهرداد ،1393،برنامه ریزی راهبردی گردشيييگری در نواحی البرز مرکزی ،مجله مسيييکن و
محیط روستا ،دوره  ،33شماره ،130از صفحه  95تا صفحه .115
 -32یعقوب زاده رحیم ،1392 ،گونه شناسی گردشگری ،تهران ،انتشارات جامعه شناسان ،اپ اول ،صفحه.183
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