فصلنام نظری یای کاربردی اقتصاد /سا پنجم /شماره  /4زمستان  /1931افحات 1-93

بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه صنعت گردشگری پزشکی در
ایران :رویکرد الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شبتاب

1

نینا میرانی

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریزnina_mirani2003@yahoo.com ،


احمد اسدزاده
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریزassadzadeh@gmail.com ،
تاریخ دریافت31/39/11 :

تاریخ پذیرش31/33/31 :

چکیده
از یک طرف کشووووریایه ک در آنها نفت ب عنوان محور و تکی گاه بنیادی جهت کسووو
درآمد اقتصوادی محسوو مهشود ،ب این نتیج دست یافت اند ک نفت نمهتواند یک منبع
بادوام درآمدی باشووود و اقتصووواد متکه ب فروش نفت ب یکه از چالشیای بزرگ اقتصووواد
کشووریای اادرکننده نفت مبد شده است از طرف دیگر در سا یای اخیر گردشگری ب
عنوان یکه از پویاترین بخشیای اقتصواد جهانه محسوو شوده است و از درآمد حاال از
ابعاد مختلف اوونعت گردشووگری مهتوان ب عنوان گزین ای مناس و برای جایگزینه درآمد
ناشووه از فروش نفت یاد کرد یکه از مهمترین حوزه یای اوونعت گردشووگری ،گردشووگری
پزشوکه اسوت بنابراین در این مطالع سوعه شده است تثییر شاخ یای کیفیت نهادی بر
انعت گردشگری پزشکه در ایران با استفاده از رویکرد بهین سازی مورد بررسه قرار گیرد
نتایج این مطالع حاکه از آن اسوووت ک بهبود در شووواخ کیفیت نهادی ،سووورمای یابت
ناخال در حوزه خدمات درمانه در بیمارسووتانیای دولته و خصووواووه ،سوورمای یابت
ناخال در حوزه خدمات گردشوووگری ،یمچنین افزایش در تعداد ارائ دیندگان خدمات ب
گردشوگران پزشوکه از جمل پزشکان عمومه و متخص و کایش نرخ ارز مؤیر حقیقه در
ایران منجر ب افزایش جذ گردشگران پزشکه ب کشور شده است
واژههای کلیدی :گردشگری پزشکه ،کیفیت نهادی ،الگوریتم جستجوی گرانشه ،الگوریتم
کرم ش تا
طبقهبندی .Z32 ،O53 ،I15 ،H51 :JEL
 1مقال حاضر مستخرج از رسال دکترای نویسنده او در دانشگاه تبریز است
 نویسنده مسئو مکاتبات
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 -1مقدمه
در سوا یای اخیر ،اونعت گردشگری از رشد پیوست ای برخوردار بوده است و ب عنوان
یکه از بزرگترین و متنوعترین فعالیتیای اقتصووادی محسووو مهشووود این اوونعت از
معدود بخشیای خدماته اسووت ک فراووت مناسووبه را برای تجارت تمامه ملل جهان
فارغ از میزان توسوع یافتگه آنها فرایم آورده است (حقیقه کفاش و یمکاران)1934 ،1
گونو جودیدی از گردشوووگری ک محبوبیت زیادی در دی یای اخیر ب دسوووت آورده،
گردشوگری پزشوکه 1است عمدهترین دلیل سفر گردشگران پزشکه در سراسر جهان را
مهتوان ب نبود زیرسووواختیای درمانه در زادگایشوووان ،لیسوووتیای انتظار طوالنه در
کشوووریای توسووع یافت  ،یزین یای سوورسووامآور مراقبتیای بهداشووته در کشوووریای
اوونعته ،نرخیای مطلو تبدیل ارز در اقتصوواد جهانه ،پیشوورفتیای سووریع تکنولو ی
پزشوکه و اسوتانداردیای مراقبت در بیشوتر کشوریا ،توسع استفاده از اینترنت و ظهور
شورکتیای ارتباطه ک ب عنوان واسط بین بیماران بینالملله و شبک یای بیمارستان
عمل مهکنند اشواره کرد ک در کل منجر ب افزایش اخیر در عمومیت یافتن گردشگری
پزشکه شده است (پیازولو و زانکا )1313 ،9امروزه مهمترین مقااد این نوع گردشگری،
کشوریای در حا توسع ای است ک ب لحاظ یزین ای مقرون ب ارف یستند و از نظر
توسوع دانش و تکنولو ی پزشوکه نیز از اسوتانداردیای الزم برخوردارند کشور ایران با
وجود موانع و ضوعفیایه از جمل حضوور رقبا در منطق  ،با داشتن پزشکان متخص و
متبحر ،ارزان بودن قیمت خدمات پزشووکه نسووبت ب سووایر کشوووریای جهان ،کیفیت
مناسووو و برابری آن با جدیدترین شووویوهیای علم ط در جهان ،برخورداری از منابع
طبیعه و اقلیم منواسووو  ،نزدیکه بو کشووووریای عربه و تشووواب فرین و گویش با
کشووریای یمجوار دارای مزیتیایه در زمین جذ گردشوگران پزشکه از این کشوریا
1

2

Haghighi Kafash & et al
گردشگری پزشکی مسافرتی است به مکانی خارج از محیط معمول زندگی ،به منظور درمان یک ناخوشی ،بیماری

مزمن یا یک عارضه و یا انجام یک عمل جراحی و با انگیزه هزینه پایینتر و کیفیت باالتر مراقبت پزشکی در بیمارستان-
ها ،کلینیک ها با پزشکان و پرسنل پزشکی آموزش دیده و دسترسی بهتر به مراقبت و یا مراقبت پزشکی متفاوت با آنچه
در مبدأ ارائه میشود .به طور کلی بیمار یا فردی که از یک ناخوشی ،بیماری مزمن یا یک عارضه رنج میبرد و با هدف
بهبود بیماری یا دریافت عملهای جراحی به مکانی خارج از محیط معمول زندگی سفر میکند ،به عنوان گردشگر
پزشکی شناخته میشود (اجالس جهانی اسپا.)1122 ،
Piazolo & Zanca
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اسووت با توج ب موقعیت ایران ،این کشووور توانایه تبدیل شوودن ب یکه از مراکز جذ
گردشوگران پزشوکه ب ویژه در حوزه خاورمیان و کشووریای اسممه را دارد (معبودی و
حکیمه )1934 ،1یمچنین بوا توجو بو رونود نزوله قیموت نفت در بازاریای جهانه و
وابستگه شدید کشور ب درآمدیای ارزی ناشه از اادرات نفت ،الزم است سرمای گذاری
در راسووتای تولید و اوودور آن دسووت از محصوووالت و خدماته ک مهتواند موج ایجاد
درآمدیای ارزی شوود ،انجام گیرد اونعت گردشگری پزشکه از جمل انایعه است ک
مهتواند موج افزایش اادرات غیرنفته و توسع کشور شود در اورت افزایش ظرفیت
برای جذ گردشگران پزشکه و توسع این انعت ،زمین ساز کارآفرینه و ایجاد مشاغل
مرتبط با گردشووگری پزشووکه و سووودآوری ارزی خواید شوود بنابراین پرداختن ب این
موضوووع دارای ایمیت و ضوورورت باالیه اسووت رسوویدن ب این یدف ،نیازمند بررسووه
شواخ یای مؤیر بر جذ گردشوگران پزشکه و توسع گردشگری پزشکه است ک در
این مطالع ب برخه از مهمترین عوامل تثییرگذار بر گردشووگری پزشووکه پرداخت شووده
اسوت مروری بر نظریات کمسیک اقتصاد داللت بر آن دارد ک بین شاخ یای کیفیت
نهادی 1یک کشووور (شوواخ پاسووخگویه ،9میزان یبات سوویاسووه و نبود خشووونت و
تروریسووم ،4ایربخشووه دولت ،5کیفیت تنظیم مقررات بازار ،6حاکمیت قانون 1و شوواخ
کنتر فسوواد )3و افزایش درآمد ناشووه از گردشووگری پزشووکه رابط مثبت وجود دارد
شاخ یای کیفیت نهادی در چگونگه شرایط اقتصادی حاکم بر یک کشور و تبدیل آن
ب فراوت و یا تهدید در زمین توسع انعت گردشگری پزشکه نقش تعیینکننده دارد
و بو عنوان یکه از عوامول مهم و تثییرگذار بر گردشوووگری پزشوووکه ب خصوووور در
کشوووریای نفته تلقه مهشووود بدین منظور در این مطالع ایرات شوواخ یای کیفیت
نهادی بر توسوع گردشوگری پزشکه توسط روش بهین سازی در ایران مورد بررسه قرار
گرفت و پیشنهادیایه برای بهبود و توسع این انعت ارائ شده است
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Maabudi & Hakimi
Institutional Quality Indicators
3
Voice and Accountability
4
Political Stability No Violence
5
Government Effectiveness
6
Regulatory Quality
7
Rule of Law
8
Control of Corruption
2
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 -2ادبیات موضوع
 -1-2مبانی نظری
حفظ و بهبود سوووممت ،یک گرایش مشوووتری جهانه در میان تمامه سووونین ،طبقات
اجتماعه ،باوریا ،فرین یا و قارهیا اسووت در حقیقت ،میل ب ریایه از بیماری ،زندگه
سووالم ،عمری طوالنهتر و قادر سوواختن ین ،جسووم و روب ب شووکوفایه ظرفیتیا و
توانمندییای فرد ،ریشو در آغاز تمدن بشور دارد (مؤسوس جهانه تندرسته)1314 ،1
تاکنون مفهوم سوممت مرتبط با گردشگری عمدتا از زاوی بیماری گردشگر مورد مطالع
قرار گرفت اسوت این رویکرد ،تمرکز بر جنب ناخوشایند رابط مذکور را نشان مهدید و
تنهوا پژویشیوای معودودی را مهتوان یوافوت کو ابعواد مثبوت رابط فوی ،نظیر نقش
گردشوگری در ارتقا سممت ،ایجاد درآمد ارزی و بهبود کیفیت زندگه جامع میهمان و
میزبان را مورد بررسوه قرار داده باشود در حقیقت اوحت و سممته گردشگران ن تنها
برای خود آنها حائز ایمیت اسوووت ،بلک در رفاه اقتصوووادی جامع میهمان و میزبان نیز
نقش ب سوووزایه دارد (والوریا )1311 ،1عوامله مانند پیری جمعیت ،رشووود نگرانکننده
بیمارییای مزمن ،سوبکیای زندگه ناسوالم ،ضعف سیستمیای پزشکه ،یزین یای در
حا افزایش خدمات پزشوووکه و اسوووترط مرتبط با زندگه مدرن ،یمگه محرکه برای
ایجاد بحران جهانه سوممت یسوتندا از این رو بسویاری از مصرفکنندگان ب طور فعا
در پوه راه یووای بوهتر برای مراقبووت از خود ،ایجوواد تدییرات در شووویوه زنوودگه و
مسوئولیتپذیری بیشوتر برای حفظ سوممتیشوان یستند این روند ،محرکه برای ظهور
انعت گردشگری پزشکه است (مؤسس جهانه تندرسته )1314 ،بنا ب گزارش مجمع
جهانه اقتصواد 9در سوا  ،1311یزین یای سممت ب شدت در حا افزایش بوده است
این امر منجر ب سوفر بسویاری از بیماران کشووریای توسع یافت ب کشوریای در حا
توسع ک یزین یای درمان در آنها پایینتر است مهگردد در نمودار ( )1روند مربوط ب
1

)Global Wellness Institute (GWI
سازمان مادر «اجالس جهانی اسپا و تندرستی» و «کنگره جهانی گردشگری تندرستی» به عنوان مرجع پژوهشی پیشرو در
صنعت اسپا (کلمه اسپا که ریشه بلغاری دارد یا از کلمه التین  Spaبه معنای چشمه برگرفته شده؛ در زبان بینالمللی به معنای
مناطقی دارای آبهای گرم و معدنی است) که پذیرای جهانگردان (برای استراحت و درمان) هستند و در زمینه برگزاری
رویدادهای منطقهای (که رهبران و نظریهپردازان را برای شکل دادن آینده صنعت گرد هم میآورد) فعالیت مینماید .این سازمان
با هدف پیشگیری از بیماری ،استرسزدایی و بهبود کیفیت کلی زندگی فعالیت میکند (مؤسسه جهانی تندرستی.)4102 ،
2
Valorie
3
)World Economic Forum (WEF
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دراوود مخارج سووممت از کل تولید ناخال داخله در نقاط مختلف دنیا طه سووا یای
 1315 -1335نشوان داده شده است یمانطور ک از نمودار پیداست طه سا یای اخیر
در اکثر نقاط دنیا دراوود مخارج سووممت از تولید ناخال داخله روند افزایشووه داشووت
است
13
15

درصد

13
5
3

دنیا

ایران

اروپای مرکزی و بالتیک

خاورمیان و شما آفریقا

اروپا و آسیای مرکزی

شری آسیا و اقیانوط آرام

آمریکای شماله

آمریکای التین و کارائی
استرالیا

نمودار ( :)1روند مربوط به درصد مخارج سالمت از کل تولید ناخالص داخلی در نقاط
مختلف دنیا طی سالهای 2111 -1991
منبع :بانک جهانه1313 ،

توسع انعت گردشگری پزشکه تحت تثییر عوامل زیادی قرار دارد ک از جمل عوامل
کلیدی آن ،باید ب ترکی سنه جمعیت و سطح امید ب زندگه اشاره کرد در حقیقت
یر قدر جمعیت پیرتر شود ،نیاز برای انجام چنین سفریایه تقویت مهشود این در حاله
است ک جمعیت جهانه با شتا روزافزون و باالیه ب سمت پیر شدن مهرود افراد در
این سن ب باالترین سطح درآمد قابل تصرف و اوج تمایل خود ب مسافرت رسیدهاند این
گروه نسبت ب قیمت ،انعطاف پذیری بیشتری دارند و با سایر اجزای آمیخت بازاریابه از
جمل کیفیت محصو  ،حساسیت بیشتری نشان مهدیند (واتسون و استالین)1311 ،1
در نتیج مه توان بیان کرد ک رشد در جمعیت مسن جهان ،ب مفهوم افزایش بازار در
Watson & Stolley
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دسترط برای گردشگری پزشکه خواید بودا چراک جمعیت مسن نیاز ب مراقبتیای
بهداشته و درمانه بیشتری دارندا ب عموه ،از آنجایه ک این افراد غالبا از استطاعت کافه
ماله برای سفر برخوردارندا برای سفر با چنین ایدافه ب راحته حاضر ب پرداخت یزین
یستند سطح امید ب زندگه جوامع ک یمچنان در حا افزایش است نیز بر میزان
تقاضای گردشگری پزشکه ایرگذار استا بدین اورت ک امید ب حیاته طوالنه ،انگیزه-
یای حفظ سممته فرد و در نتیج تمایل وی برای انجام سفر با چنین یدفه را افزایش
مهدید (یرایش  )1331 ،1یمچنین مهتوان گفت ک بیشترین سهم در افزایش سن
جهانه ک پیش از این ب عنوان یکه از مهمترین عوامل رشد گردشگری پزشکه مطرب
شد ،متعلق ب منطق آسیا استا درست یمانجایه ک حداقل در حا حاضر اکثر
بازاریای گردشگری پزشکه ایران در آن قرار داردا این حقیقت ب نوب خود ،اولویتدیه
ب گردشگری پزشکه و توسع و ترفیع آن ب منظور یافتن جایگاه واقعه کشور ایران در
این بازار را ضروری مهنماید (شالبافیان )1934 ،1یرایش ( )1331گردشگری پزشکه9
را اینچنین تعریف مهکند :سفر ب قصد درمان یک بیماری جسمه یا انجام عمل جراحه
تحت نظارت پزشکه در بیمارستانیا یا مراکز درمانها در این نوع گردشگری بیمار ممکن
است ب منظور بهبودی ،ب دوره زمانه معینه برای اقامت در اسپایا نیاز داشت باشد
کانل )1336( 4بیان مهکند ک گردشگری پزشکه انعته در حا رشد سریع است ک
در آن مردم اغل مسافتیای طوالنه را برای ب دست آوردن مراقبتیای پزشکه ب
کشوریای خارجه طه مهکنند ،ب طوریک یمزمان در حا گردشگری نیز یستند مد -
یای نظری گوناگونه در خصور عوامل مؤیر در جذ گردشگران پزشکه مطرب شده
است بر اساط دیدگاه گیوکو )1311( 5مؤلف یای تشکیلدینده گردشگری پزشکه
عبارتند از :الف) گردشگران پزشکه ک محصوالت گردشگری پزشکه را مصرف مهکنندا
) مناطق مولد گردشگری پزشکه 6و مناطق مقصد گردشگری پزشکه1ا ج) ارائ -
دیندگان انعت گردشگری پزشکه ک شامل محصوالت گردشگری پزشکه ،تثمین-
کنندگان ،واسط یا و خدمات مرتبط است مطابق این دیدگاه عوامل کمن مله و دولته،
1
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مراکز خدمات درمانه و رفایه ،آ انسیای گردشگری پزشکه و بازاریابه و تبلیدات در
و یمکاران1
مقااد گردشگری پزشکه بر جذ گردشگران پزشکه تثییرگذارند ییون
( )1313یک مد مفهومه گردشگری پزشکه را ارائ کردهاند تا یک تصویر جامعه از
انعت فوی از نظر عرض و تقاضا ارائ دیند این مد مفهومه دو بخش دارد :عرض و
تقاضا تقاضا بیانگر عوامله مهباشند ک بر انتخا مقصد و گردشگری پزشکه گردشگران
تثییر مهگذارد و عرض اساسا ب چگونگه ارائ خدمات آن مقصد مورد نظر ب نیازیای
این گردشگران مهپردازد مد دو مرحل ای اسمیت و فرجینو )1331( 1عوامل مؤیر بر
تصمیمگیری بیماران برای جستجوی خدمات پزشکه و درمانه در خارج از کشور را توسع
داده اند در مرحل او مد  ،عوامل مؤیر در انتخا مقصد شناسایه مهشود سپس در
مرحل دوم ،افرادی ک مقصد را انتخا کردهاند ،امکانات مراقبتیای بهداشته و درمانه
را ارزیابه مهکنند آنها مهگویند ویژگهیای خار کشور از جمل شرایط اقتصادی ،فضای
سیاسه و سیاست یای نظارته در انتخا مقصد تثییرگذارند یمچنین عوامله مانند
مجوزیای رسمه بیمارستان ،یزین یا ،کیفیت درمان و آموزش پزشکان بر انتخا مراکز
مراقبتیا بهداشته و درمانه تثییرگذارند بیماران ب امکاناته ک در کشوریایه زیبا با
شرایط اقتصادی سالم (پایداری و رشد باالی اقتصادی) ،شرایط سیاسه پایدار (امنیت
بیمارستان و سفر برای بیماران) ،قانونیای قابل اطمینان (منعطف بودن قوانین ،حفاظت
اطمعات بیماران و قوانین علی معالج غلط) ،عدم وجود فساد (فساد در کشور ب دلیل
بیشتر جلوه دادن قیمت کاالیا و خدمات پزشکه توسط دالالن ب خصور برای
گردشگران پزشکه خارجه ک اطمعات دقیقه از قیمتیا و یزین یای ارائ خدمات
پزشکه در کشور مقصد ندارند ،منجر ب شرایط عدم اطمینان و ریسک و کایش انگیزه
گردشگران پزشکه مهگردد) ،شرایط عمومه جذ توریست مناس (از قبیل امکانات
اقامته ،تسهیمت کافه برای یمرایان ،سیستم حمل ونقل مناس  ،شرایط آ و یوایه
ایدهآ  ،اماکن دیدنه متنوع و غیره) و عوامل مناس جهت تعیین بیمارستان خار و
پزشک مورد نظر (از جمل یزین یای درمانه مقرون ب ارف  ،کیفیت باالی مراقبت،
تجهیزات و تکنولو ی پیشرفت  ،داشتن گوایهنام یای بینالملله و سوابق درخشان
پزشکه و تسلط پزشکان و پرستاران ب زبانیای بین الملله) قرار داشت باشند ،جذ

Hung et al.
Smith & Forgione
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مهشوند ی و یمکاران )1333( 1انگیزه گردشگران پزشکه را با استفاده از تئوری انگیزش
رانشه و کششه توضیح دادهاند بر اساط این تئوری ،عوامل رانشه (فشار) در فرد تمایل
ب سفر را ایجاد مهکند و عوامل کششه فرد را در انتخا مقصد مناس کمک مهکند
عوامل رانشه شامل ویژگهیای جامع شناخته (سن ،جنسیت ،درآمد ،آموزش) و مرتبط
با سممت (وضعیت بیم  ،وضعیت سممته) است و نشاندینده تقاضا برای خدمات پزشکه
است در مقابل عوامل کششه عمدتا مربوط ب مقصد گردشگری پزشکه است و شامل
محیط کشور (ک بر اساط شاخ یای کیفیت نهادی نشان داده مهشود) و کیفیت
خدمات و امکانات پزشکه است مطابق ادبیات کیفیت نهادی و گردشگری پزشکه مه-
توان استدال نمود ک کیفیت نهادی باال منجر ب موقعیته مهشود ک در آن فعاالن
اقتصادی ب فعالیتیای مولد مهپردازند و منجر ب بهبود شرایط اقتصادی کشور در
راستای جذ گردشگر پزشکه مهشود ،در حالهک کیفیت نهادی پایین منجر ب گرایش
ب رانتجویه ،فساد ،شرایط اقتصادی نامناس مهشود در نمودار پراکنش ( )1رابط بین
تعداد بیماران غیر ایرانه پذیرش شده در بیمارستانیای کشور و میانگین وزنه شاخ -
یای کیفیت نهادی طه دوره مورد مطالع مورد بررسه قرار گرفت است یمان طور ک
مشایده مه شود با فرض یابت در نظر گرفتن تثییر سایر متدیریا طه دوره مورد مطالع ،
با بهبود شاخ کیفیت نهادی (ب معنه نزدیک شدن عدد میانگین وزنه شاخ کیفیت
نهادی از منفه ب افر) ،تعداد بیماران غیر ایرانه پذیرش شده در بیمارستانیای کشور
افزایش پیدا کرده است با توج ب مبانه نظری موجود ،بهبود شاخ کیفیت نهادی،
منجر ب افزایش جذ گردشگران پزشکه مهگردد بنابراین رابط حاال در این نمودار
گویای این رابط مه باشد

Ye et al
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میانگین وزنی شاخص های کیفیت

133333 133333 933333 433333 533333 633333 133333 333333
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-3.4نهادی

-3.6-

-3.3-1.3-1.1-1.4-

نمودار ( :)2نمودارپراکنش تعداد بیماران غیر ایرانی پذیرش شده در بیمارستان-
های کشور و میانگین وزنی شاخصهای کیفیت نهادی طی سالهای 2112 -2111
منبع :یافت یای تحقیق

یمچنین نرخ مویر حقیقه ارز ب عنوان یکه از مهمترین عوامل رقابت پذیری بینالملله
تلقه مه شود با افزایش آن رقابت پذیری کشور برای جذ گردشگران پزشکه کایش و
با کایش آن رقابت پذیری کشور برای جذ گردشگران پزشکه افزایش مه یابد لذا حفظ
و یا کایش نرخ مویر حقیقه ارز ایر مثبت بر جذ گردشگران پزشکه و افزایش آن ایر
منفه بر آن خواید داشت زیرا کایش نرخ مویر حقیقه ارز منجر ب کایش ارزش پو
داخله شده و این امر سب کمتر شدن یزین ارائ خدمات پزشکه ب گردشگران پزشکه
نسبت ب کشور خودشان مهگردد بنابراین تمایل آنها برای ورود ب کشوری ک ارزش
پو داخله آن کایش یافت (مانند کشور ایران) بیشتر مهشود (دیویتا )1314 ،1از مجموع
مطالعات اورت گرفت و مبانه نظری مطرب شده چنین برمهآید ک طرف تقاضای
گردشگری پزشکه ب سرعت در حا رشد است و حضور و فعالیت دو چندان طرف عرض
را ب منظور پوشش نیازیای نوظهور بازار مهطلبد

 -2-2مطالعات تجربی انجام شده
ییون و یمکاران ( )1313در په یافتن فاکتوریایه بودند ک منجر ب توسع انعت
گردشگری پزشکه در کشور ین کن مهشوند نتایج این مطالع حاکه از آن است ک
قوانین و مقررات حمایته دولت ،یزین یای درمان ،ظرفیت پذیرش بیماران خارجه توسط
بیمارستانیای بینالملله از جمل عوامل کلیدی توسع انعت گردشگری پزشکه در
De Vita
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ین کن یستند اسمیت و یمکاران )1311( 1ب بررسه ارتباطات تجاری مابین
کشوریای انگلیس و یند ب عنوان کشوریای پیشرو در انعت گردشگری پزشکه
پرداختند نتایج این مطالع حاکه از آن است ک کشور اادرکننده خدمات پزشکه منافع
زیادی را از طریق کس درآمد ارزی و یمچنین اشتدا زایه و معکوط کردن فرار مدزیا
کس خواید کرد آلتین و یمکاران )1311( 1ابعاد اقتصادی و بازاریابه گردشگری
پزشکه ،جایگاه کشور ترکی در بازاریای جهانه ،مزایا و معای کشور ترکی در زمین
گردشگری پزشکه و نواحه ک نیاز ب بهبود و توسع در این کشور دارند را مورد بررسه
قرار دادند نتایج این مطالع حاکه از آن است ک با توج ب اینک کشور ترکی دارای
پتانسیلیای مناسبه جهت جذ گردشگر پزشکه است ،توسع این انعت منجر ب
پذیرش بیشتر جهانه کشور ،افزایش ارتباطات فرینگه بین مردم ،افرایش بازاریابه جهانه
و تجارت دارویه مهگردد شهزادخان و شریفو عمم )1314( 9ب بررسه ظرفیتیا و
پتانسیل یای کشور عربستان در جذ گردشگریای پزشکه با توج ب مقدط بودن این
کش ور ب خصور برای مسلمانان جهان پرداختند نتایج این مطالع حاکه از آن است ک
کشور عربستان مهتواند با ترکی کردن گردشگری پزشکه و گردشگری مذیبه ،ن تنها
 19دراد از جمعیت جهان ک مسلمان یستند را برای دریافت خدمات درمانه ب خود
جذ کند ،بلک مهتواند با گسترده کردن تبلیدات و مدیریت کیفیت خدمات ارائ شده،
ساکنین کشوریای غیرمسلمان را نیز ب خود جذ کند و با این کار انقم تولید درآمد
در عربستان را ب وجود آورد عزیز و یمکاران )1315( 4تثییر کیفیت انعت گردشگری
پزشکه بر رفتار گردشگران در مالزی را مورد بررسه قرار دادند نتایج این مطالع حاکه
از آن است ک توسع انعت گردشگری پزشکه منجر ب افزایش مهارتیای شدله،
افزایش تکنولو ی و افزایش ورود ارز مهگردد و در نهایت توسع این انعت سب مهشود
ک دیگر کشوریای در حا توسع  ،چندان متکه ب درآمدیای ناشه از منابع طبیعه
نباشند بوسماه و یمکاران )1316( 5در مطالع ای تحت عنوان پزشکه و دموکراسه:
ایمیت کیفیت نهادی در رابط بین مخارج و درآمد سممت در منطق منا ب بررسه
عوامل تثییرگذار بر میزان درآمد و مخارج پزشکه در  13کشور منطق خاورمیان و شما
1
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آفریقا طه دوره زمانه  1311 -1335پرداختند نتایج مطالع حاکه از آن است ک تنها
در اورته افزایش مخارج سممت منجر ب افزایش درآمدیای سممت مهشود ک شاخ -
یای کیفیت نهادی در کشوریای مورد بررسه ب اندازه کافه در سطوب باالیه قرار داشت
باشد اسیوی و یمکاران )1311( 1ب بررسه روابط بین کشوریای مبدأ و تفاوت فرینگه
بیماران با ساکنین کشوریای مقصد گردشگری پزشکه پرداختند نتایج مطالع حاکه از
آن است ک تشابهات فرینگه کشور ترکی با کشوریای در نظر گرفت شده ،کمتر بودن
فاال فیزیکه و بیشتر بودن تولید ناخال داخله کشوریا منجر ب بیشتر شدن تعداد
گردشگران پزشکه در کشور ترکی شده است تام )1313( 1ب بررسه یک مد مدیریت
مشارکت چند نفره 9برای گردشگری پزشکه در کشور استرالیا پرداختند نتایج حاال
این تحقیق نشان مهدید در حاله ک اکثر ینفعان ،این منطق را برای گردشگری پزشکه
مناس مهدانند ،اما دسترسه سخت ساکنین ب امکانات بیمارستان ،عدم یمکاری مناس
بین ینفعان انعت گردشگری پزشکه و نگرش خصمان بین پزشکان مانع پیشرفت
یم جانب انعت گردشگری پزشکه در کشور استرالیا شده است نصیریپور و سلمانه4
( )1933ب بررسه توانمندی بیمارستان یای تهران در جذ بیماران خارجه بر اساط
معیاریای جهانه رقابت در گردشگری پزشکه و ارائ رایکار برای توسع گردشگری
پزشکه از طریق ارتقا توانمندی بیمارستانیا پرداختند نتایج این مطالع حاکه از آن
است ک ب کارگیری تجهیزات پزشکه دارای تکنولو ی باال و استانداردیای جهانه،
یمچنین ارزانتر بودن (رقابته بودن) یزین خدمات پزشکه نسبت ب سایر کشوریا و
شفاف نمودن یزین درخواسته از بیماران خارجه از مهمترین عوامل افزایش جذ بیمار
خارجه بوده و موج توسع گردشگری پزشکه بیمارستانیای تهران مه شود دلگشایه
و یمکاران )1933( 5ب ارزیابه عملکرد گردشگری پزشکه در استان تهران ب منظور
بررسه وضعیت فعله این انعت پرداختند نتایج حاال از این مطالع نشان داد ک
پاسخدیندگان ب طور کله ایمیت عوامل گردشگری پزشکه را زیاد و عملکرد بیمارستان-
یای منتخ را در این رابط متوسط قلمداد کردهاند دلگشایه و یمکاران )1931( 6ب
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بررسه ترسیم وضعیت موجود گردشگری پزشکه در ایران پرداختند نتایج مطالع حاکه
از آن است ک ایران در زمین زیرساختیای پای و درمانه ،حمایتیای کارآمد دولت،
داشتن برنام مدون توسع گردشگری پزشکه ،مشارکت و یماینگه بین بخشه در سطح
کمن و عملیاته ،داشتن مراکز ارائ دینده خدمات سممت با اعتبار بینالملله ،ترفیع و
بازاریابه منسجم با چالشیایه روب رو است گودرزی و یمکاران )1931( 1در مطالع ای
ب بررسه عوامل تثییرگذار بر گردشگری پزشکه در شهر شیراز پرداختند نتایج این
مطالع نشان داد ک شفاف نمودن قیمت خدمات درمانه و گردشگری ،باال بردن کیفیت
خدمات درمانه و گردشگری ،افزایش و ارتقا فرین گردشگرپذیری ،ب کارگیری
امکانات ،تسهیمت ،تجهیزات درمانه و گردشگری دارای تکنولو ی باال و با استانداردیای
جهانه و ب کارگیری فناوری اطمعات و ارتباطات ب منظور تبلیدات و بازاریابه در حوزه-
یای پزشکه و گردشگری موج توسع و ارتقا گردشگری پزشکه در کمنشهر شیراز
مهشود مروته شریفآبادی و اسدیان اردکانه )1939( 1ب ارائ مد توسع گردشگری
سممت با رویکرد تاپسیس فازی و مد سازی ساختاری در استان یزد پرداختند نتایج
این مطالع نشان داد ک عوامل ب روز بودن اطمعات کادر بیمارستان و مرتبط بودن
تخص پزشکان با وظایف آنها ،اساسهترین عوامل در مد توسع گردشگری سممت
مهباشند گلشیری اافهانه و یمکاران )1934( 9ب واکاوی فضای امنیت گردشگران
سممت با توج ب ابعاد جانه ،ماله و رفتاری در روستایای آ گرم کشور پرداختند نتایج
مطالع حاکه از آن است ک گردشگران سممت در طو سفر امنیت داشت اند اما میزان
آن بین مناطق مختلف یکسان نبوده است ب طوریک امنیت در جنو  -غر و جنو -
شری نسبت ب سایر مناطق کشور کمتر بوده است خوارزمه و یمکاران )1935( 4ب
ارزیابه عوامل تثییرگذار بر گردشگری سممت در شهر مشهد طه بازه زمانه سا یای
 1934و  1935پرداختند نتایج حاال از این مطالع نشان داد ک عوامل فرینگه از
وضعیت مطلو و ایرگذاری باالیه از دیدگاه گردشگران خارجه و مدیران برخوردار بوده
است یمچنین حمایتیای دولت در ارائ خدمات ویزا و اقامت برای گردشگران معیاری
مهم در انتخا مقصد شناسایه شد قاسمه و یمکاران )1936( 5ب بررسه عوامل مؤیر
1

Gudarzi et al.
Morovati Sharif Abadi and Asadian Ardakani
3
Golshiri Esfahani et al.
4
Kharazmi et al.
5
Ghasemi et al.
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بر جذ گردشگران درمانه در استان آ ربایجان شرقه پرداختند نتایج این مطالع حاکه
از آن است ک زیرشاخ یای یزین کم درمان ،مناس بودن قیمت خدمات ،یزین یای
کم سفر و حمل و نقل ،یزین یای کم مراقبتیای بهداشته ،یزین کم محل اقامت ،اعتبار
و شهرت پزشکان متخحص  ،تعریف اقوام و دوستان از کیفیت کار پزشکان ،کیفیت باالی
درمان ،بازاریابه ،تبلیدات و برند خدمات بهداشته و درمانه منطق  ،امکان مشاوره پزشکه
با بیمار خارجه قبل و بعد از درمان ،وجود استانداردیای بینالملله بیمارستانیا و مدرن
بودن تجهیزات پزشکه منطق  ،دارای بیش از  63دراد از وزن و ایمیت عوامل جذ
گردشگران درمانه یستند
با توج ب بررسوووه مطالعات اوووورت گرفت در خارج و داخل کشوووور ،تنها یک مطالع
خارجه ب بررسووه نقش کیفیت نهادی بر افزایش جذ گردشووگران پزشووکه در منطق
منا پرداخت اسوت و در داخل کشوور ییم مطالع ای در این راسوتا اوورت نگرفت است
بنابراین بررسه نقش شاخ یای کیفیت نهادی بر توسع انعت گردشگری پزشکه در
ایران بوا اسوووتفواده از رویکرد بهینو یابه و در قال معادالت غیرخطه ب عنوان نوآوری
تحقیق و نقط تمایز مطالع حاضر با سایر مطالعات در نظر گرفت شده است

 -3تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
 -1 -3طراحی الگوی تحقیق
مطالع حاضووور ب لحاظ یدف از نوع تحقیقات کاربردی و ب لحاظ روش تجزی و تحلیل
از نوع تحقیقات تحلیله مهباشوود الگوی اقتصووادسوونجه مورد اسووتفاده در این تحقیق
برگرفت از مد بوسوماه و یمکاران ( )1316ک ب اوورت نمایه تعریف شوده است و با
اسوتفاده از الگوریتم بهین سازی جستجوی گرانشه و الگوریتم بهین سازی کرم ش تا
ب اورت غیرخطه برآورد مهشود ک ب اورت زیر مهباشد:

= ) (numofmedtourt
A0 (insquat )α1 (medcapt )α2 (tourcapt )α3 (numofdoct )α4 (rex)α5

()1
در این مطالع )  (numofmedtourtنشاندینده تعداد بیماران غیر ایرانه پذیرش شده
در بیمارستانیای کشور در زمان  tب عنوان متدیر وابست مد و معیاری جهت نشان
دادن توسع انعت گردشگری پزشکه است ) (insquatنشاندینده میانگین وزنه
شاخ کیفیت نهادی در زمان  tاست در این مطالع از میانگین وزنه یر شش شاخ
از شاخ یای کیفیت نهادی استفاده شده است ک این شش شاخ عبارتند از :شاخ
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پاسخگویه ،1شاخ میزان یبات سیاسه و نبود خشونت و تروریسم ،1شاخ ایربخشه
دولت ،9شاخ کیفیت تنظیم مقررات بازار ،4شاخ حاکمیت قانون 5و شاخ کنتر
فساد 6در این مطالع شاخ کیفیت نهادی از میانگین وزنه این شش شاخ  ،ب روش
تجزی و تحلیل مؤلف یای االه 1توسط نرمافزار  SPSSب دست آمده
در حوزه خدمات درمانه در
است )  (medcaptنشاندینده سرمای یابت ناخال
بیمارستانیای دولته و خصواه در زمان  tب عنوان عامل تثییرگذار بر ارائ خدمات ب
بیماران و یمرایان آنها و جذ گردشگران پزشکه است برای دادهیای مورد نیاز این
متدیر از تعداد تخت یابت موجود در بیمارستانیای دولته و خصواه طه سا یای مورد
نظر در این مطالع استفاده شده است ) (tourcaptنشاندینده سرمای یابت ناخال در
حوزه خدمات گردشگری در زمان  tب عنوان عامل تثییرگذار بر ارائ خدمات ب بیماران و
یمرایان آنها و جذ گردشگران پزشکه است برای دادهیای مورد نیاز این متدیر از تعداد
تخت موجود در یتلیای س  ،چهار و پنج ستاره طه سا یای مورد نظر در این مطالع
استفاده شده است بر اساط بررسهیای اورت گرفت و مصاحب با مسئولین اداره
گردشگری سممت واقع در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکه ،اکثر گردشگران
پزشکه وارد شده ب کشور جذ این یتلیا مهشوند )  (numofdoctنشاندینده تعداد
پزشکان عمومه و متخص در زمان  tب عنوان ارائ دیندگان خدمات درمانه ب
گردشگران پزشکه در بیمارستانیای دولته و خصواه است ) (rexنرخ ارز مؤیر حقیقه
است ک از تقسیم یک میانگین وزنه از قیمت سبد کاالیه در داخل نسبت ب قیمت آن
در کشوریای طرف تجاری بر حس پو داخله نسبت ب ب کشور ب دست مهآید الزم
ب کر است ک آمار و اطمعات مورد نیاز در خصور متدیریای استفاده شده در این
مطالع از سالنام آماری منتشر شده توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکه ب
تفکیک سا  ،شاخ یای حمکرانه بانک جهانه ،)1311( 3اندوی بینالملله پو 3
1

Voice and accountability
Political stability and absence of violence
3
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4
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5
Rule of law
6
Control of corruption
7
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8
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9
International Monetary found
2

فصلنام نظری یای کاربردی اقتصاد /سا پنجم /شماره  /4زمستان1931

15

( ،)1311مرکز آمار ایران ،بانک اطمعات سری زمانه بانک مرکزی جمهوری اسممه ایران
و مصاحب با کارشناسان و مطالع اسناد و مداری موجود در سازمان یای متوله طه
سا یای  1311 -1335جمعآوری شده است
با توج ب اینک امروزه با بزرگ شودن مسوائل و ایمیت یافتن سرعت رسیدن ب پاسخ،
دیگر روشیای کمسویک جوا گوی حل بسویاری از مسائل نیست ،زیرا فضای جست و
جو با افزایش بعد مسوثل ب اوورت نمایه افزایش مهیابد و روشیای کمسیک ب دلیل
محدودیتیای یزین ای ،مقرون ب اووورف نیسوووتند ،در سوووا یای اخیر اسوووتفاده از
الگوریتمیای یوش مصوونوعه از جمل الگوریتم جسووتجوی ییوریسووتیک( 1شووهودی)،
الگوریتم نتیک ،1الگوریتم کلونه مورچ یا ،9الگوریتم پرندگان 4و غیره برای حل مسائل
بهین سووازی در علوم مختلف رشوود چشوومگیری داشووت اسووت در این مطالع از این
روشیای بهین سوووازی در نرم افزار  MATLABب منظور برنام نویسوووه دو الگوریتم
اسوووتفاده شوووده اسوووت الگوریتم جسوووتجوی گرانشوووه 5یکه از جدیدترین روشیای
بهین سوازی در این حوزه است این الگوریتم با الهام از نیروی جا ب و نیروی گرانش در
طبیعت معرفه شوده اسوت ،ک در حا حاضور کاربرد این الگوریتم ب عنوان بخشه از
یوش مصنوعه در علوم مختلف ب سرعت در حا گسترش است .الگوریتم بهین سازی
کرم شوو تا  6با الهام از رفتار کرمیای شوو تا معرفه شوود این الگوریتم قدرتمند بر
پوایو فیزیولو یکه توثییرات و یوادگیری اجتمواعه مهبواشووود از نظر کاربردی این دو
الگوریتم از بهترین روشیای بهین سووازی مسووائل یسووتند و ب یمین جهت مه توان از
این الگوریتمیا در برآورد توابع غیرخطه و پیشبینه روند آته متدیر مورد نظر اسووتفاده
کرد در روش بهین سازی ،اعضای جمعیت در نظر گرفت شده برای مد تحقیق مرتبا با
یم در ارتباط یسووتند و از طریق تباد اطمعات ب حل مسووثل ک یمان بهین سووازی
اسوت مهپردازند و از سرعت یمگرایه بسیار باالیه نیز برخوردارند حرکت جمعه رات
(در تحقیق حاضور منظور از رات سویارهیای در نظر گرفت شده در الگوریتم جستجوی
گرانشه و کرمیای ش تا در نظر گرفت شده در الگوریتم کرم ش تا است) ب عنوان
1
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یک تکتیک بهین سوازی شوناخت شده است ک در آن یریک از رات سعه مهکنند ب
سمته حرکت کنند ک بهترین تجرب شخصه و گرویه در آن نقط برای آنها روی داده
باشود (این رفتار نشواندینده رفتار بهین رات اشاره شده است ک الگوریتمیای مذکور
از آن برگرفت شووده اسووت) در الگوریتمیا یر عضووو جامع موقعیت خود را با توج ب
تجربیات شووخصووه و تجربیات کل جامع تدییر مهدید اشووترای اجتماعه بین اعضووای
جامع یک سووری مزیتیای تکامله را در په دارد و این فرضووی پای و اسوواط الگوریتم
بهین سوازی و توسع آن محسو مهشود و در نتیج یمکاری سودمند بین رات وجود
دارد و رات موجود در گروه اطمعاتشان را با یم ب اشترای مه گذارند ک این امر منجر
ب قرار گرفتن آنها در بهترین موقعیت شووده و یدف ااووله ک یمان بهین رفتار کردن
عملکرد یر کدام از آنها است میسر مهگردد (ب معنه اینک یزاران و شاید دهیا یزار بار
معوادل بر اسووواط دادهیای موجود و کدیای تعریف شوووده برای یر کدام از الگوریتمیا
تخمین زده شوووده و در نهایت بهترین نتیج ک نشووواندینده کمترین اختمف با نتایج
مودنظر اسوووت ب دسوووت مهآید) بنابراین با توج ب اینک ارتباط بین متدیریای مد
تحقیق حاضر ب اورت نمایه تعریف شده است ،مهتوان از رویکرد الگوریتم برای برآورد
کشوش تعداد گردشگران پزشکه نسبت ب یر یک از متدیریای تثییرگذار بر آن استفاده
کرد
 -1-1-3الگوریتم جستجوی گرانشی (راشدی و همکاران)2119 ،1
الگوریتم جستجوی گرانشه یکه از جدیدترین اعضا خانواده الگوریتمیای یوش جمعه
است ک از قوانین جا ب میان اجرام و حرکت نیوتنه الهام گرفت است طبق قانون جا ب
نیوتن ،یر جسم ب اجسام دیگر نیرو وارد نموده و آنها را ب سمت خود جذ مهکند
بنابراین یرچ این اجسام بزرگتر و نزدیکتر باشند ،تثییر این نیرو بیشتر خواید بود در
نتیج یر جسم با استفاده از نیروی جا ب محل و مقدار جرم ،سایر اجسام را دری مهکند
بنابراین مهتوان از این نیرو ب عنوان رسان ای برای تباد اطمعات استفاده کرد از
الگوریتم جستجوی گرانشه در حل مسائل بهین سازی استفاده مهشود در این الگوریتم
پاسخ یای مورد نظر ،اجرام در فضای مسئل یستند و میزان اجرام نیز با توج ب تابع
یدف تعیین مهشوند در ابتدا فضای سیستم مشخ مهشود ک شامل یک دستگاه
مختصات چند بعدی در فضای تعریف مسئل است پس از تشکیل سیستم ،قوانین حاکم
Rashedi et al.

1
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بر آن مشخ مهشوند فرض مهشود تنها قانون جا ب و قوانین حرکت بر این سیستم
حاکم یستند اورت کله این قوانین تقریبا شبی قوانین طبیعت است و ب اورت زیر
تعریف مه شوند :
سیستم ب اورت مجموع ای از  mجرم تصور مهشود موقعیت یر جرم مهتواند جوابه
برای مسئل باشد موقعیت بعد  dاز جرم  iبا ) xid (tنشان داده مهشود
) X i = (X1i , … , X ii , … , X in

, i=1, 2,…,n
()1
 nدر رابط باال نشاندینده بعد فضای پاسخ است در این سیستم ب یر جرم  iدر زمان

 ،tاز سوی جرم  jدر جهت بعد  dنیرویه ب اندازه ) fijd (tوارد مهشود مقدار این نیرو
طبق رابط ( )9محاسب مهشود ) G(tیابت گرانش در زمان  tو  R ijفاال بین دو
جرم  iو  jمهباشد برای تعیین فاال بین اجرام مطابق رابط ( )4از فاال اقلیدوسه
استفاده مهشود
)Mi (t).Mj (t

()9

))(X jd (t) − X id (t

()4

2

Rij (t)+ε

)Fijd (t) = G(t

‖)R ij (t) = ‖X i (t), X j (t

در رابط ( ε ،)9یک عدد بسیار کوچک است نیروی وارد بر جرم  iدر جهت  dدر زمان t
 ،برابر مجموع نیرویایه است ک  kجرم برتر جمعیت ،بر جرم وارد مهکنند مقصود از
اجرام برتر ،عاملیایه یستند ک دارای برازندگه بیشتری باشند
)Fid (t) = ∑j∈kbest,j≠i randj (t) ∗ Fijd (t
() 5
در رابط فوی  kbestبیانگر مجموع  kجرم برتر جمعیت است یمچنین در این رابط
 randjعددی تصادفه با توزیع یکنواخت در بازه ] [3-1است ک برای حفظ خصوایت
تصادفه بودن جستجو در نظر گرفت مهشود طبق قانون دوم نیوتن ،یر جرم در جهت
بعد  dشتابه مهگیرد ک متناس است با نیرویه وارد بر جرم در آن جهت ،بخش بر جرم
 iرابط ( )6شتا جرم  iدر جهت بعد  dدر زمان  tرا با ) adi (tنشان مهدید
() 6

)Fd (t

)adi = Mi (t
i

سرعت یر جرم برابر مجموع ضریبه از سرعت فعله جرم و شتا جرم ،طبق رابط ()1
تعریف مهشود موقعیت جدید بعد  dاز جرم  iطه رابط ( )3محاسب مهشود:
)V di (t + 1) = randi ∗ Vid (t) + adi (t
()1
d
d
d
)X i (t + 1) = X i (t) ∗ Vi (t + 1
() 3
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در روابط فوی ) vid (tسرعت عامل  iدر بعد  dام و در زمان  tو  randiعددی تصادفه با
توزیع یکنواخت در بازه ] [3-1است ک برای حفظ خصوایت تصادفه بودن جستجو در
نظر گرفت مهشود برای تنظیم ضری گرانش از رابط ( )3استفاده مهشود
t

G(t) = β−αT

() 3
در رابط زیر جرم عاملیا بر مبنای تابع یدف تنظیم مهشود ،ب گون ای ک ب عاملیای
با شایستگه بیشتر جرم بیشتری نسبت داده مهشود
()13

)fit (t)−worst(t

i
)mi (t) = best(t)−worst(t

در این رابط ) fit i (tبیانگر میزان برازندگه جرم  iدر زمان  tاست ) best(tو
) worst(tب ترتی بیانگر شایستگه قویترین و ضعیفترین عامل جمعیت در زمان
یستند در نهایت اندازه جرم عاملیا طبق رابط ( )11نرمالیزه مهشود
()11

)mi (t

Mi (t) = ∑n

)j=1 mj (t

در مسائل کمین یابه مهتوان از روابط زیر برای محاسب بهترین و بدترین عاملیا استفاده
کرد
})best(t) = min{fit i (t
()11
})worst(t) = max{fit i (t
()19
 -2-1-3الگوریتم کرم شب تاب (یانگ و همکاران)2112 ،1
الگوریتم کرم ش تا برای نخستین توسط یان در سا  1333ارائ شد الگوریتم کرم
ش تا یک الگوریتم فرا ابتکاری مهباشد ک با الهام از رفتار ساطع کردن نور کرمیای
ش تا ب دست آمده است یدف اولی کرم ش تا از ساطع کردن نور ب مانند یک
سیستم عممتدیه برای جذ کرمیای ش تا دیگر است در سا  1333مقایس این
الگوریتم با الگوریتم پرندگان و الگوریتم نتیک مشخ کرد ک این الگوریتم برای پیدا
کردن نقط بهین عمومه 1در برخه کاربردیای مورد آزمون قرار گرفت  ،از کارایه بهتری
برخوردار است پدیدآورنده الگوریتم کرمش تا در سا  1313نتایج آزمونیای انجام
پذیرفت دیگری بر روی این الگوریتم را منتشر و عموه بر اعتبار بخشیدن ب این الگوریتم
سرعت رسیدن ب جوا آن را نیز مورد بررسه قررار داد ک در آزمونیای انجام شده
)Yang et al. (2012
Global Optimum

1
2
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سرعت الگوریتم ،باالتر از سایر الگوریتمیا ارزیابه شد در این الگوریتم تابع یدف ب
سادگه مهتواند با مقدار روشنایه کرمیای ش تا متناس شود فرایند بهین سازی این
الگوریتم از تدییرات شدت نور و جذابیت استفاده مهنماید جذابیت یک کرم ش تا
براساط درخشندگه یا شدت نور تعیین مهشود ک از تابع یدف ب دست آمده است در
سادهترین حالت برای مسائل بهین سازی ک در آن مقدار بیشین تابع یدف ب دست
مهآید ،بیشین روشنایه " "Iیک کرم ش تا در مکان منحصر ب فرد  Xمهتواند مقدار
روشنایه با تابع یدف متناس شود )))I(x) ∝ f(x
با این حا جذابیت "β" ،کامم نسبه است و باید در چشمان ناظر دیده شود و یا توسط
کرمیای ش تا دیگر قضاوت شود بنابراین ،جذابیت با مسافت  rijبین کرم ش تا i
و کرم ش تا  jتدییر مهکند شدت نور با افزایش فاال از منبعاش کایش مهیابد و
نور در محیط نیز جذ مهشود ،بنابراین باید اجازه داده شود جذابیت با درج جذ
تدییر کند در سادهترین حالت شدت نور ) I(rبا مسافت  rب طور پیوست و نمایه تدییر
مهکند بیان ریاضه تدییرات شدت در رابط ( )14آمده است
I = I0 e−γr
()14
 I0شدت نور اولی و  γضری جذ نور مهباشد
میزان جذ کرم ش تا با شدت نوری ک از کرمیای ش تا اطراف ساطع مهشود،
متناس است اکنون مهتوان مقدار جذابیت یک کرم ش تا  βرا طبق رابط ()15
تعریف کرد.
2
β = β0 e−γr
()15
 β0مقدار جذابیت در مسافت افر است فاال بین یر دو کرم ش تا  jو  iدر  X iو  X jرا
مهتوان از مختصات کارتزین طبق رابط ( )16ب دست آورد
𝑟𝑖𝑗 = ‖ Xi Xj ‖√∑nk=1( X i,k X j,k )2
()16
 X i,kجز  kاز کرم ش تا  iاست در این الگوریتم کرمیای ش تا ب سمت کرمیای
با جذابیت بیشتر حرکت مهکنند در یر مرحل میزان جابجایه کرم جذ شده  iب سوی
کرم ش تا جذا تر (روشنتر)  ، jتوسط رابط ( )11تعیین مهشود.
2

xi = xi + β0 e−γrij ( xi − xj ) + αεi

()11
قسمت دوم رابط با جذ در ارتباط است ،در حاله ک قسمت سوم تصادفه است ک با
بردار تصادفه تدییر مهکند ک از توزیع نرما تبعیت مهکند در بیشتر کاربردیا مهتوان

13

بررسه نقش کیفیت نهادی بر توسع انعت گردشگری پزشکه در

مقادیر  β0 = 1 ،γ = 1و ]  α ∈ [0 ,1را در نظر گرفت عموه بر این ،اگر تفاوت در
مقادیر اندازهیا در ابعاد مختلف وجود داشت باشد ،ب عنوان مثا اگر تدییرات در یک بعد
از  10−5تا  105و در دیگر ابعاد از  10−3تا  103باشد یک ایده مناس جایگزینه  αبا
 αSkاست ک  Skبردار مقیاطدیه برای اجزای پارامتریای ورودی ب الگوریتم است
در مطالع حاضر نرما کردن کلی پارامتریای ورودی در بازه ] [−1 ,1انجام مهشود تا
عموه بر افزایش سرعت آموزش و کایش خطا در شبک عصبه ،یمسانسازی داده ب
وجود آمده در ایر نرما سازی ،باعث شده تدییرات در ابعاد مختلف ،یمسان شود
پارامتر  γتدییر جذابیت را مشخ مهکند و مقدار آن مشخ کننده تعیین سرعت
یمگرایه و چگونگه رفتار الگوریتم کرم ش تا است در تئوری )∞  γ ∈ [0 ,اما در
عمل  γ = 0یا  γ = 1توسط سیستمه ک باید بهین شود ،تعیین مهشود در نهایت
زمانه ک  ،γ = 0جذابیت یابت است  β = β0در واقع مانند این است گفت شود ک شدت
نور در یک فضای ایدهآ کایش نمهیابد بنابراین یک کرم ش تا روشن مهتواند در یر
جایه از ناحی دامن دیده شود بنابراین یک نقط بهین (معموال بهین عمومه) مهتواند
ب راحته قابل دسترط شود ک مطابق با یک حالت خار الگوریتم پرواز پرندگان است
یمچنین این امکان وجود دارد ک با تنظیم  γبتوان چندین نقط بهین مختلف را (در
اورت وجود چندین نقط بهین ) در طه تکراریای مشاب پیدا کرد در حقیقت با افزایش
پارامتر  γجذابیت کمرن تر شده ،لذا کرمیا ب سمت بهین یای محله جذ نمهشود در
اورت چندین نقط بهین در فضایه ک کرمیا ریا مهشوند در اورته ک تعداد کرمیا
ب شکل قابل توجهه از نقاط بهین بیشتر باشد ییم نقط بهین ای از چشم کرمیا دور
نخواید ماند
برای ارزیابه عملکرد دو مد برآورد شده از طریق دو الگوریتم از چهار معیار میانگین
مجذور خطا ،1جذر میانگین انحراف معیار ،1میانگین دراد خطای مطلق 9و میانگین
خطای مطلق 4انجام مهگردد در یر کدام از الگوریتمیا ،معیاریای فوی مقدار کمتری
داشت باشد ،ضرای برآورد شده توسط آن الگوریتم با واققیت نزدیکتر بوده و خطای
کمتری را نشان مهدید
1

)Mean Squar Error (MSE
)Root of Mean Squar Error (RMSE
3
)Mean Absolute Precent Error (MAPE
4
)Mean Absolute Error (MAE
2
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 -2-3برآورد الگو و تفسیر نتایج
از آنجا ک یدف االه مقال ب کارگیری روشیای غیرخطه در بررسه تثییر شاخ یای
کیفیت نهادی بر توسع انعت گردشگری پزشکه در ایران است ،ضرای حاال از برآورد
مد تحقیق با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشه و الگوریتم کرم ش تا ب اورت
زیر است:
مد برآورد شده با روش الگوریتم جستجوی گرانشه:

) (numofmedtourt
= 0.13(insquat )0.1958 (medcapt )0.2213 (tourcapt )0.1138 (numofdoct )0.2083
(rex)−0.3153
()13

مد برآورد شده با استفاده از الگوریتم کرم ش تا :

= )(numofmedtour_t
0.18(insquat )0.2198 (medcapt )0.1809 (tourcapt )0.1127 (numofdoct )0.2053
(rex)−0.3117
()13

برای ارزیابه عملکرد دو مد برآورد شده از طریق دو الگوریتم از چهار معیار میانگین
مجذور خطا ،جذر میانگین انحراف معیار ،میانگین دراد خطای مطلق و میانگین خطای
مطلق انجام گردیده است این معیاریا ب اورت زیر محاسب مهشوند:
جدول( :)1معیارهای ارزیابی و انتخاب مدل
میانگین مربع خطای استاندارد
مجذور میانگین مربع خطای استاندارد
میانگین قدر مطلق خطا
میانگین دراد قدر مطلق خطا

∑ni=1(y − ŷ)2
n

= MSE

∑n
̂)2
i=1(y−y
n

√=RMSE

̂y − y
| y
= MAPE
n
|̂∑ni=1|y − y
= MAE
n
| ∑ni=1

در روابط فوی  nنشانگر تعداد مشایدات است
با بررسه و مقایس نتایج ب دست آمده از برآورد مد فوی توسط الگوریتم جستجوی
گرانشه و الگوریتم کرم ش تا نتایج زیر ب دست آمد:
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جدول( :)2مقایسه عملکرد مدلهای برآورد شده با الگوریتم جستجوی گرانشی
و الگوریتم کرم شبتاب
الگوریتم جستجوی گرانشه

الگوری
تم

الگوریتم کرم ش تا

MAE

MAPE

RMSE

MSE

MAE

MAPE

RMSE

MSE

معیار

/1313
3

/3319
3

/3131
1

/5113
1

/6914
1

/1333
1

/3931
9

/1131
3

نتایج

منبع :محاسبات تحقیق

با توج ب جدو ( ،)1نتایج ب دست آمده نشان مهدید ک خطای برآورد مد یمواره
در الگوریتم جستجوی گرانشه کمتر از الگوریتم کرم ش تا بوده است بنابراین برای
بررسه ایر شاخ یای کیفیت نهادی بر توسع انعت گردشگری پزشکه کشور مد
برآورد شده با روش الگوریتم جستجوی گرانشه مورد استفاده قرار مهگیرد زیرا یدف
االه مطالع برآورد بهترین مد است ،بر این اساط با استفاده از چهار معیار خطای
مذکور ،بهترین ضرای ممکن برای تابع تخمین زده شده با استفاده از الگوریتم جستجوی
گرانشه ب دست آمده است بنابراین یمانطور ک از ضرای مد بهین برآورد شده با
استفاده از روش الگوریتم جستجوی گرانشه مشخ است ،کشش تعداد گردشگران
پزشکه ب شاخ یای کیفیت نهادی  3/1353و با عممت مثبت است ک این خود نشان
دینده آن است ک یک دراد بهبود در شاخ کیفیت نهادی باعث  3/13دراد افزایش
جذ گردشگران پزشکه ب کشور مهشود و این امر نتایج مطالع بوسماه و یمکاران
( )1316را تثیید مهکند شاخ کیفیت نهادی عددی مابین  1/5تا  -1/5است ک یرچ
ب  1/5نزدیکتر باشد نشاندینده وضعیت بهتر میانگین شاخ یای پاسخگویه ،میزان
یبات سیاسه و نبود خشونت و تروریسم ،ایربخشه دولت ،کیفیت تنظیم مقررات بازار،
حاکمیت قانون و کنتر فساد است در قسمت دیگر رابط  ،تثییر مثبت افزایش سرمای
یابت ناخال در حوزه خدمات درمانه در بیمارستانیای دولته و خصواه ،سرمای یابت
ناخال در حوزه خدمات گردشگری ،تعداد پزشکان عمومه و متخص و کایش نرخ ارز
مؤیر حقیقه بر جذ گردشگران پزشکه ب دست آمده است بدین اورت ک افزایش
یک درادی سرمای یابت ناخال در حوزه خدمات درمانه در بیمارستانیای دولته و
خصواه منجر ب افزایش  3/11درادی در افزایش جذ گردشگران پزشکه ب کشور
مهگردد با شناسایه توانمندی بیمارستانیا و قوت و ضعف آنها مهتوان ب عوامل مؤیر
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در افزایش جذ بیماران خارجه په برده و با در نظر گرفتن فراتیا و تهدیدیا ب ارتقا
آن پرداخت و ب موفقیت در رقابت جهانه گردشگری پزشکه نائل شد متقابم توسع این
انعت خود موج ارتقا کیفیت سطح خدمات درمانه بیمارستانیا و سایر مراکز درمانه
و یمچنین موج اشتدا زایه در بخش سممت کشور و نزدیک شدن ب استانداردیای
جهانه شده و در نهایت منجر ب کس درآمد و ارز آوری برای کشور و رونق اقتصادی،
اجتماعه ،فرینگه ،سیاسه کشور خواید شد یمچنین افزایش یک درادی سرمای یابت
ناخال در حوزه خدمات گردشگری منجر ب افزایش  3/11درادی در افزایش جذ
گردشگران پزشکه ب کشور مهگردد ایداف توسع گردشگری پزشکه و ارتقاء کمه و
کیفه فعالیتیای گردشگری پزشکه در ارتباط ناگسستنه با انعت توسع خدمات
گردشگری از جمل یتلداری است از آنجا ک اقتصاد ایران ب درآمدیای حاال از اادرات
نفت وابستگه باالیه دارد و نوسانات قیمت جهانه نفت در طو زمان متدیریای کمن
اقتصادی نظیر تولید مله ،سرمای گذارییای ناخال  ،اشتدا و درآمدیای ارزی را تحت
تثییر قرار داده است ،لذا ب منظور تنوع بخشیدن ب منابع رشد اقتصادی ،درآمدیای ارزی
و یمچنین ایجاد فراتیای مختلف شدله در کشور توسع انعت گردشگری پزشکه و
یتلداری از ایمیت دو چندانه برخوردار است و ب تبع آن جامع یتلداران کشور ب
عنوان نماینده بخش خصواه جایگایه مهم و نقشه حیاته در این انعت دارد احداث
یتلیا در مجاورت بیمارستانیایه ک گردشگران پزشکه ب آن مراجع مهکنند منجر
ب ارائ تسهیمت رفایه بیشتر ب بیماران جهت سپری کردن دوران نقایت و یمچنین
یمرایان آنها مهگردد در نظر گرفتن این نکت جهت جذ گردشگران پزشکه ب
بیمارستانیا بسیار مهم است یمچنین افزایش یک درادی تعداد پزشکان عمومه و
متخص در بیمارستانیای کشور نیز منجر ب افزایش  3/13درادی در افزایش جذ
گردشگران پزشکه ب کشور شده است وجود پزشکان متخص با سابق درخشان و
یمچنین با دارا بودن مهارت برقرار کردن ارتباط با گردشگران پزشکه ،منجر ب جذ
گردشگران پزشکه بیشتر ب کشور مهشود یمچنین با توج ب عممت منفه کشش
گردشگران پزشکه نسبت ب نرخ ارز مؤیر حقیقه ،مهتوان بیان کرد ک افزایش یک
درادی در نرخ مؤیر حقیقه ارز در کشور منجر ب کایش  3/91درادی در تعداد
گردشگران پزشکه وارد ب ایران شده است در حا حاضر یزین ارائ خدمات درمانه و
پزشکه ب بیماران خارجه ب دلیل کمتر شدن ارزش پو داخله نسبت ب پو سایر
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کشوریا با کایش زیادی مواج بوده است و این امر منجر ب ورود تعداد بیشتری از
گردشگران پزشکه ب کشور شده است البت شایان کر است ک عوامل غیراقتصادی
یمچون عوامل سیاسه (تحریمیای وضع شده در سا یای اخیر) موج شده است ک
تثییر مثبت کایش نرخ ارز مؤیر حقیقه و بالطبع کایش ارزش پو داخله بر جذ بیشتر
گردشگران پزشکه کمه کمتر شود ب عنوان مثا با توج ب اینک کشور آمریکا جدیدا
اعمم کرده است ک مانع ورود ساکنین کشوریایه مهشود ک ب کشور ایران مسافرت
کرده باشند و این امر ممکن است بر تصمیم برخه از بیماران خارجه جهت سفر ب کشور
ایران تثییر منفه بگذارد بنابراین در کل مهتوان بیان کرد ک کایش نرخ ارز مؤیر حقیقه
بر جذ گردشگران پزشکه ب کشور تثییر مثبت دارد ،اما این تثییر مثبت ب دلیل برخه
شرایط پیش آمده برای کشور از جمل تحریمیای وضع شده ،با نرخ کمتری افزایش پیدا
مهکند

 -4خالصه و نتیجهگیری
در این تحقیق ،با توج ب بررسوه مطالعات اورت گرفت در خصور انعت گردشگری
پزشووکه ،ب بررسووه شوواخ یای مهم و تثییرگذار بر این اوونعت پرداخت شووده اسووت
شواخ کیفیت نهادی ،میزان سرمای موجود در بیمارستانیا ،میزان سرمای موجود در
حوزه گردشگری ،تعداد پزشکان موجود در مراکز ارائ دینده خدمات درمانه و نرخ مؤیر
حقیقه ارز کشوور از مهمترین عوامل تثییرگذار در اتخا سویاستیای مناس مهباشند
بنابراین در مطالع حاضور ک یدف االه آن بررسه ایر شاخ کیفیت نهادی بر توسع
اوونعت گردشووگری پزشووکه طه سووا یای  1311 -1335اسووت ،از روش الگوریتم
جسوتجوی گرانشه و الگوریتم کرم ش تا  ،برای برآورد مد بهین استفاده شده است
کو بوا توجو ب ارزیابه معیاریای عملکرد ،مد برآورد شوووده با اسوووتفاده از الگوریتم
جسوتجوی گرانشه جهت بررسه ایر شاخ کیفیت نهادی بر توسع انعت گردشگری
پزشوکه انتخا گردید نتایج این مطالع حاکه از آن است ک بهبود در شاخ کیفیت
نهادی ،افزایش تعداد تخت موجود در یتلیا و بیمارستانیا و یمچنین افزایش در تعداد
ارائ دیندگان خدمات ب گردشوگران پزشوکه از جمل پزشوکان عمومه و متخص ک
دارای مهارتیای تخصوصوه در درمان بیماران یستند و کایش در نرخ ارز مؤیر حقیقه
منجر ب افزایش بیشووتر جذ گردشووگران پزشووکه ب کشووور مهشوووند از آنجایه ک
محصوو محوری مورد تقاضوا در گردشوگری پزشکه ،عنصر سممته است ،بدیهه است
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ک توسوع اونعت گردشوگری پزشوکه ،سوهم انعت سممت در تولید ناخال داخله
کشوووور را نیز افزایش مهدید کامم واضوووح اسوووت ک آیار مثبت اقتصوووادی این نوع
گردشگری در کشور ارفا ب محصو محوری آن محدود نمهشودا بلک مانند سایر انواع
گردشوووگری ،ایجاد کننده تقاضوووا برای عنااووور مرتبط ب حوزه گردشوووگری از جمل
اقامتگاهیا ،حمل و نقل ،رستوران و یتلداری ،خردهفروشه ،خدمات تفریحه و سرگرمه
و در نهایت خدمات پشوتیبانه و تسوهیل کننده سوفر و غیره اسوت لذا رشد گردشگری
پزشوکه ب معنای ایجاد تقاضوای یمزمان برای یر دو حوزه پزشوکه و گردشگری است
بدین معنا ک مخارج گردشوگران پزشکه از طریق دو شریان االه اقتصاد یعنه سممت
و گردشگری و سپس ادیا شریان فرعه ب اقتصاد کشور ایران تزریق مهشود بر اساط
یمین منطق ،ضوری تکایری گردشوگری پزشوکه نسبت ب سایر انواع گردشگری باالتر
اسوت و این ویژگه ،گردشوگری پزشوکه را ب فراته به بدیل در جهت رونق اقتصادی
کشوور تبدیل مهکند یمچنین در حوزه گردشوگری پزشکه فصله نبودن تقاضا ب طور
ویژهای نمود پیدا مهکند در واقع اونعت بیماری ،انعته منفعل است ک محصوالت و
خودمواته را بوا یودف درموان عمئم بیماری یا رفع امراض ب افراد بیمار را ارائ مهدید
افرادی ک ب اجبار و از روی ضورورت مشتریان این انعت مهشوند در بطن تعریف این
اونعت ،مفاییمه چون اجبار و ضورورت تقاضوا ،فصوله نبودن گردشگری پزشکه را ب
وضووووب منعکس مهکننود در حقیقوت بر خمف سوووایر انواع گردشوووگری ک از منظر
اقتصوادی ،محصوله لوکس ب حسا مهآیندا ضروری بودن ماییت محصو گردشگری
پزشوکه ،مشوتری را ناگزیر ب استفاده از این محصو مهکند یمچنین یک گردشگری
پزشوکه ب طور متوسوط بیشوتر از یک گردشوگر معموله در مقصد خرج مهکند اغل
گردشوگران پزشوکه ک ب خارج از کشور خود سفر مهکنند یک یمراه با خود دارند ک
این امر خود منجر بو افزایش دوچندان این اووونعت مهکند بنابراین مهتوان گفت ک
انعت گردشگری پزشکه انعته با بازده زیاد است ک تثییرات اقتصادی بیشتری دارند
و در نتیج توسوع پایدار کشور را تضمین مهکند بنابراین با توج ب منطق پیش گفت
شوده در خصوور ضووری تکایری گردشووگری پزشووکه ،پتانسوویل اشووتدا زایه این نوع
گردشوگری یم از جمل مزیتیای بسویار مهم آن شووناخت مه شود در نتیج زمان آن
رسوویده اسووت ک با گام نهادن در این عراوو و با یبات قدم یرچ تمامتر در توسووع و
ترفیع گردشوگری پزشوکه آن را در جهت ترقه و شکوفایه اقتصادی ،سیاسه ،اجتماعه
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و فرینگه کشووور ایران ب کار برد از جمل پیشوونهادیا و اقدامات سووودمند ک فعاالن،
ینفعان و تسووهیلگران اوونعت گردشووگری پزشووکه با توج ب نتایج حااوول شووده از
مطالع حاضور مهتوانند برای بهرهمند شودن از فراوتیای بازار رو ب رشود این انعت
اسوتفاده کنند عبارتند از :با توج ب تثییر مثبت شاخ کیفیت نهادی بر توسع انعت
گردشگری مهتوان با ارتقا کیفیت خدمات عمومه دولت ،کیفیت تنظیم ،وضع و اجرای
قوانین در تمامه زمین یا ب خصوور اجرای سویاسوتیا و فرآیندیای خط مشهساز در
حوزه سووممت ،افزایش اعتبار تعهدات دولت ،جلوگیری از ب وجود آمدن فرین سووو
اسوتفاده از قدرت عمومه برای تثمین منافع شوخصوه ،کارآمدتر کردن سوویستم قضایه،
افزایش اقتدارگرایه و یبات نظام سوویاسووه و آزادی اقتصووادی بیش از پیش گردشووگران
پزشووکه را ب کشووور جذ کرد یمچنین باید برنام گسووترش بیمارسووتانیای دارای
استانداردیای بینالملله و نوسازی بیمارستانیای قدیمه در دستور کار سیاستگذاران
و برنام ریزان حوزه گردشگری پزشکه قرار گیرد یمچنین ارتقا کیفیت یتلیا و تمش
برای جل رضووایت گردشووگران پزشووکه جهت اسووتفاده از پتانسوول آنها برای جذ
گردشوگران پزشوکه دیگر مهتواند بسویار کارسواز باشد در این راستا تخصی بودج و
اعتبارات مورد نیاز در حوزه گردشوگری پزشکه توسط دستگاهیا ،برنام ریزی برای ایجاد
و توسع زیرساخت یای الزم در انعت گردشگری پزشکه در کشور و تدوین نظام جامع
حمایته اعم از ماله و غیرماله از فعاالن در بخش گردشووگری پزشووکه باید مورد توج
مسوئولین و ینفعان این حوزه قرار بگیرد استفاده از ظرفیت موجود در زمین پزشکان
داخول کشوووور و جلوگیری از خروج آنها از کشوووور با دادن امتیازاته ویژه جهت درمان
گردشوووگران پزشوووکه نیز مهتوانود بو عنوان رایکاری مناسووو جهت افزایش جذ
گردشگران پزشکه محسو مهشود
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