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  ي شهريگردشگري سالمت در توسعهارزیابی نقش 

  

  

  

  ١*و3پور، عادل قلی2، باقر  عسگرنژاد نوري1رضا حسن زاده

  ي مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیکارشناس ارشد رشته-1

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه مدیریت و اقتصاد،  مدیریت بازرگانی، استادیار-2

ایران

ي مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیکارشناس ارشد رشته-3

خالصه 

محل شود و در مکانی خارج از گردشگري سالمت استفاده از خدماتی است که به بهبود یا افزایش سالمتی منجر می

-ي شهرها میهاي مختلف باعث توسعهجذب گردشگر از جنبه. انجامدساعت به طول می 24سکونت فرد و در زمانی بیش از 

همواره  فراوان استان اردبیل به لحاظ همسایگی با کشور جمهوري آذربایجان و همچنین داشتن آبهاي درمانی و معدنی. گردد

بدین منظور تحقیق و مطالعه در این زمینه، یکی از ملزومات . مورد توجه گردشگران سالمت داخلی و خارجی بوده است

ما در این مقاله قصد داریم ابتدا تعریفی از گردشگري و گردشگر ارائه داده و انواع . باشدصنعت گردشگري این استان می

المت را تعریف کرده و انواع آن را توضیح داده و عوامل تاثیرگذار بر جذب توریسم سپس گردشگري س. گردشگر را بیان کنیم

.برشماریمسالمت را 

  .ي شهريتوسعهگردشگري سالمت، : کلمات کلیدي

  مقدمه .1

اي در بین بسیاري از هاي اخیر صنعت گردشگري به یکی از پردرآمدترین صنایع دنیا تبدیل شده و رقابت فشردهر سالد

هاي گردشگري با اهداف متنوعی مانند بازدید از منابع طبیعی، جاذبه. خوردکشورهاي جهان براي جذب گردشگر به چشم می

گردشگري به عنوان یک حرفه خدماتی متمرکز . گیردتاریخی و آثار باستانی، بدست آوردن سالمت جسمی و روحی انجام می
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نیروي انسانی مجرب، تجهیز و تکمیل مراکز درمانی، ساماندهی .عه استکار، مورد توجه کشورهاي در حال توسبر نیروي

شدن بهداشت و درمان جهانی. این صنعت است ۀها براي توسعترین شاخصمین امکانات مناسب از مهمأوضعیت فرودگاه، ت

. ده استبه عنوان گردشگري سالمت شناخته ش است که معموالًمنجر به بوجود آمدن شکل جدید ازگردشگري شده

هاي آن به سرعت رشد کرده است و بسیاري اي از گردشگري سالمت نسبت به سایر شاخهگردشگري پزشکی به عنوان شاخه

  ].1[ برندونی و عملی در آن به کار میاز کشورها در حال حاضر برنامه هاي قان

ه منظور حفظ، بهبود و دستیابی دیگر است که ب ییافته از محیط زندگی فرد به مکانسفري سازمان،گردشگري سالمت

ترین اهداف گردشگري سالمت سفر براي درمان و بازیابی توان از مهم. پذیردمجدد به سالمت جسمی و روحی فرد صورت می

 شودي سالمت بیمار اضافه میهاي اوقات فراغت نیز به بستهاست و اغلب اوقات در کنار دریافت خدمات درمانی، فعالیت

که گرم و یا اینهايهاي معدنی و آبگردشگران سالمت استفاده و یا لذت بردن از منابع طبیعی مانند نمک، آبهدف .]2[

. ]3[گیردباشد که با نظارت و دخالت کادر پزشکی انجام میهاي جسمی و روحی میهدف آنها درمان بیماري

. ریسالمتدرجهانباالترازصنایعنفتوطالقرارداردازگردشگریسالمتبهعنوانصنعتسومجهاننامبردهمیشودوامروزهصنعتگردشگ

. کمهزینهوپردرآمداست

اینصنعتیکیازمهمترینوپردرآمدترینمنابعجهاندرآغازهزارهیسومبهشمارمیرودوبخشقابلتوجهیازدرآمدهایارزیکشورهارابهخوداختصا

گذاري و درآمد سرمایهگردشگري سالمت باعث رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه به دلیل ارزآوري، . ]4[صدادهاست

گویند که شرکت در اقتصاد جهانی اثر مثبت بر رشد اکثر اقتصاددانان می. شودآید میدست میمالیاتی که از این صنعت به

گذارد؛ چنین مشارکتی اغلب باعث تحریک تولید داخلی، ایجاد شغل، تحریک رقابت، افزایش درآمد اقتصادي یک کشور می

گردد جریان انداختن ارز خارجی درکشور و در نهایت باعث کاهش فقر در کشورهاي در حال توسعه میحاصل از مالیات، به 

]5[ .  

. گیردرسانی بهگردشگرانانجام میایدرجهتخدمتهایمختلفاستکهبهصورتزنجیرهایازفعالیتصنعتگردشگریآمیزه

- دودرافزایشدرآمد ملیورشداشتغالشوزاستوبهعنوانصنعتیبدوندودکشوپاکتعریفمیگردشگریصنعتیکاربرواشتغال

-گذاریدرزیرساختصنعتگردشگرینقشمهمیدرترغیب سرمایه. زاییبهصورتمستقیموغیرمستقیمنقشدارد

 اندازبراساسسندچشم]. 6[زاییمستقیمو غیرمستقیمدرسراسردنیاداشته است ها،ایجاددرآمدبرایدولتواشتغال

-هم. میالدیداشتهباشد 2025 هجریشمسیو 1404 لمیلیونگردشگرخارجیتا سا20 سالهگردشگري،ایرانباید20

 1404 ایکهایراندرسالگونهبرسدبه 1404 بهدودرصددرسال 83 چنینسهمایرانازدرآمد گردشگریجهانیازهفتصدمدرصددرسال

- برابریکتوریستعادیارز 3 هرتوریسمسالمت.میلیارددالرازمحلگردشگرورودي درآمدکسبکند 25 ساالنهنزدیکبه

- به این منظور باید سرمایه. ]7[میلیارددالرآمریکا برآوردشدهاست 20 صالزتوریسمدرمانیدرسطحجهانبالغبرآوریداردودرآمدحا

گذاري اصولی براي افزایش کیفیت خدمات گردشگري رضایتمندي گردشگران را بیشتر کرد، تقاضاي سفر را افزایش داد و 

- اي میداراي آثار اقتصادي و اجتماعی قابل مالحضه توریسمصنعت . ]8[درآمد بیشتري را به صنعت گردشگري تزریق کرد 

ایجاد اشتغال و دستیابی به درآمد ارزي پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی در راستاي صلح و وفاق بین. باشد

میزبان و بهبود تراز درآمد ارزي براي کشور ایجاد اشتغال، کسب. ]9[المللی از آثار اجتماعی و اقتصادي این صنعت است 

هاي اقتصادي و  جلوگیري از برون کوچی ها، افزایش درآمدهاي مالیاتی، تعدیل ثروت، دگرگون ساختن فعالیتپرداخت

المللی و توسعه گردشگري به تقویت شناخت و روابط بین. ]10[شود روستاییان از اثرات کیفیت بهبود گردشگري محسوب می
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اثرات سیاسی مثبت در توسعه گردشگري شامل تالش براي . شودیزان در جوامع میزبان منجر میرهاي برنامهتوسعه مهارت

ایجاد ثبات سیاسی در کشور؛ اعتالي سطح امنیت در جامعه؛ افزایش احترام متقابل بین جوامع مختلف و سایر کارکردها 

  ].11[خواهد بود 

هاي متعدد از کامالً گردشگري است و با توجه به وجود جاذبهسرعین از جمله معدود شهرهاي ایران است که عملکردش 

طوري که ساالنه هاي بهشتی معروف شده است بههاي معدنی متعدد که خواص درمانی دارند و به شهر چشمهگرمجمله آب

آن به همراه  هاي گردشگري در این شهر و توسعه روزافزونوجود جاذبه. ]12[کند بیش از پنج میلیون گردشگر را جذب می

در این مقاله سعی . کندپنج میلیون بازدید کننده در سال، ضرورت انجام مطالعات در زمینه گردشگري سالمت را توجیه می

ي شهرها داشته باشد را تواند بر توسعهداریم تعریف کلی از گردشگري سالمت ارائه دهیم و نقشی که گردشگري سالمت می

تواند شهر سرعین با توجه به ظرفیت باالي گردشگري که در بخش سالمت و پزشکی دارد، میروشن است که . نماییمتبیین 

  .ي این مقاله باشدمورد مثال و توجه در نتیجه

  گردشگريتعریف .2

پسوندي  "ism"به معناي سفر، گشت، مسافرت، سیاحت و  "Tour": از دو بخش ترکیب شده است Tourismيواژه

در فرهنگ فارسی، گردشگري را چنین . اي فلسفی، مذهبی، سیاسی، ادبی و غیره دارداست که اشاره به مکتب یا اندیشه

در اقطار عالم سفر کردن و شناخت؛ مسافرت براي تفریح و سرگرمی؛ و سفري که در آن مسافر به مقصدي ": اندتعریف کرده

  ."گرددیرود و سپس به محل سکونت خود باز ممی

کند که در آن گردشگر براي سیر و سیاحت به گردشگري را سفري موقتی و کوتاه معرفی می 2بورکارت و مدلیک

شود که در ي گردشگري به فعالیتی اطالق میاز دیدگاهی دیگر واژه.]13[رود اي خارج از محل سکونت و کار خود میمنطقه

ریزي سفر، مسافرت به مکان مورد ي همه چیز از قبیل برنامهواژه در بر گیرندهاین . پیونددزمان سفر گردشگرها به وقوع می

هایی است که مسافر به همچنین شامل فعالیت. نظر، اقامت در آنجا، بازگشت و یادآوري خاطرات سفر، بعد از بازگشت است

خالصه . آیدمیزبان و مهمان به وجود می دهند، نظیر خریدهاي انجام شده و تعامالتی که میانعنوان بخشی از سفر، انجام می

بنابراین  ].14[ها و تأثیراتی است که در طول سفر براي بازدیدکننده، به وقوع می پیوندد که، گردشگري تمامی فعالیتآن

هاي هاي مسافرتی، دولتها، سازمانهایی است که در فرآیند جذب و میهمانداري، بین توریستگردشگري مجموعه تعامل

  ].15[شود هاي میزبان و مردم محلی برقرار میدأ، دولتمب

  و انواع آن تعریف گردشگر. 3

گردشگران بر حسب ].16[نماید ي خود به تحرك هدفمند اقدام میي مورد نظر بر اساس انگیزهکسی که در یک محدوده

  : داده شده است ذیل نشانشوند که در شکل مدت اقامت و بعد مکانی سفرشان به چهار گروه اصلی تقسیم می

  

                                                            
2Burkart&Medlik
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  ].17[نمودار انواع گردشگر بر حسب مدت اقامت و بعد مکانی : 2-2شکل

  

  گردشگري سالمت.4

  گردشگري سالمتتعریف . 4-1

هاي دنیا الزاماتی را با خود به همراه آورده و نیازهایی را براي مردم جوامع مختلف ایجاد زندگی صنعتی در بیشتر کشور

امروزه تمایل مردم براي تناسب اندام، کاهش درد، تسلط بر استرس و افزایش سالمت روح، روان و جسم بسیار . کرده است

سازي سبب تسریع دیگر افزایش هزینه خدمات درمانی در کشورهاي توسعه یافته و فرآیند جهانیاز سویی . گیر استچشم

سازمان جهانی . هاي صنعت توریسم تبدیل کرده استترین بخشرونقروند رشد توریسم درمانی گردیده و آن را به یکی از پر

با استفاده از آبهاي معدنی، (ایش سالمتی و روحیه فرد گردشگري، گردشگري سالمت را استفاده از خدماتی که به بهبود یا افز

مسافران

گردشگرغیر گردشگر

کننده یک شب یا بیشتراقامت

مسافر کاري 

و شغلی

کوچ 

کنندگان

نظامیان

هادیپلمات

پناهندگان

مهاجران

مسافران 

دایمی

مسافران 

ترانزیت

گردشگر بین المللی

گردشگر محلی یا داخلی

مدتهاي کوتاهگردشگران گشت

المللی با اقامت کمتر از یک شبگردشگر بین

گردشگر داخلی با اقامت کمتر از یک شب
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ساعت  24منجر شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد بیش از ) آب و هوا، عوامل طبیعی و محیطی یا مداخالت پزشکی

است  صرفهفراهم نمودن تسهیالت و خدمات پزشکی مقرون به» توریسم سالمت«به تعبیري . کندبه طول انجامد تعریف می

هاي دیگر به سایر که در تعامل با صنعت توریسم براي افرادي که به منظور اعمال جراحی، تمدد روح و جسم و یا درمان

  .]18[شودکنند، انجام میکشورها سفر می

زمان توقف مدت. 1: ها دارد از جملههایی با دیگر گردشگريالمللی، تفاوتگردشگري سالمت به خصوص در سطح بین

این گردشگري . 2و . گر در صورت درمان بسته به تصمیم شخصی نبوده و به نظر و تصمیم پزشک معالج بستگی داردگردش

این . 3و . طلبدرا می) هاي مجهز و غیرهها، و نقاهتگاههاي پزشکی مجهز، آسایشگاههاي ویژه، اکیپهتل(اي هاي ویژهتخصص

این صنعت امروزه به سرعت در حال . ها متفاوت استفریحات سایر گردشگريطلبد که با تاي را میگردشگري تفریحات ویژه

در این صنعت، مشتري به دالیل مختلفی همچون قیمت، کیفیت و سهولت دسترسی، . باشدشدن به صنعتی جهانی میتبدیل

یک بسته خدماتی این گونه خدمات که معموالً به شکل . کندخدمات بهداشتی و درمانی را در مقصد خارجی جستجو می

هاي قابل توجهی را نصیب بیماران افزودهگردد، ارزششامل گردشگري، درمان، بهبود، خدمات استقرار، پروازي و غیره ارائه می

هاي مناسب این خدمات در هاي اخیر، به دلیل قیمتارائه خدمات پزشکی، مراقبتی و پیشگیرانه در سال. خواهد کرد

از سوي دیگر قیمت . ها نموده استاستقبال بسیاري رو به رو بوده و بسیاري را راهی این کشور کشورهاي در حال توسعه با

هاي مناسب به هاي غیراورژانسی، قیمتهاي انتظار طوالنی براي عملباالي این خدمات در کشورهاي پیشرفته، وجود لیست

انگیز در ایام در کنار استفاده از مزایاي سفري خاطره دلیل ارزش نسبی اندك ارزهاي خارجی و گسترش پروازهاي ارزان قیمت،

برابر یک توریست عادي ارزآوري داشته و  3هر توریست سالمت . تعطیالت، به این سفرها جذابیتی دو چندان داده است

ت خدمات گیرد، زیرا که صادراهاي درمانی این صنعت نیز به دالیل اقتصادي مورد توجه قرار میهاي طبیعی و روشجاذبه

در واقع شعار توریسم سالمت امکانات  در . شده براي تقویت ساختار بهداشت و درمان کشورها استپزشکی یک اصل شناخته

  ].18[باشد ها در حد کشورهاي جهان سوم میحد کشورهاي جهان اول، قیمت

  انواع گردشگري سالمت. 4-2

  .باشدمی 5گردشگري پیشگیرانه و 4، گردشگري صحت3گردشگري سالمت شامل گردشگري درمانی

هایی متنوعی بوده و دامنه وسیعی از بندي سازمان جهانی گردشگري داراي زیر مجموعهدر تقسیم» گردشگري سالمت«

  :گیرد از جملهپیشگیري و درمان را براي افراد در بر می

نات طبیعی موجود در مقصد اقدام به در این نوع از گردشگري، افراد براي استفاده از امکا: »توریسم پیشگیرانه«. 1

هاي درمانی، محیطهاي لجنگرم، مجموعههاي آباین امکانات که شامل آب و هواي مطلوب، چشمه. کنندمسافرت می

روانی و - در واقع استفاده از این امکانات هم از لحاظ روحی. ها تمدد اعصاب یابندگیرد تا آناست، در اختیار می 6ریلکسیشن

افرادي که در این . نمایدنظر فیزیکی سبب بازیابی توان فرد شده و انرژي الزم را براي ادامه فعالیت عادي وي فراهم میهم از 

شوند، ناراحتی یا بیماري خاصی ندارند بلکه با استفاده از امکانات طبیعی در واقع از بروز بیماري و طیف دسته بندي می

  .دکننناراحتی جسمی و روحی جلوگیري می

                                                            
3 Medical Tourism
4 Curative Therapeutic Tourism
5Preventive or Wellness Tourism
6Relaxation
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شود اما تفاوت اساسی در اینجاست که در این نوع از گردشگري نیز، از امکانات طبیعت استفاده می: »توریسم صحت«. 2

متقاضیان داراي بیماري یا مشکالت خاصی هستند و براي برگشت به حالت طبیعی و خروج از وضعیت بیماري جسمی یا 

اي درمانی و بهبود مدار از امکانات ید تحت نظر متخصصان و طی برنامهاین افراد با. کنندروحی به این مراکز مراجعه می

کنندگان اصلی این گونه خدمات اي معموالً مراجعهبیماران پوستی، تنفسی، روماتولوژي و عضله. مجموعه استفاده کنند

-ذراند نیز با استفاده از آبگو دوره نقاهت خود را می همچنین بیمارانی که اعمال جراحی خود را پشت سر گذاشته. هستند

هاي گرم، دریاچه نمک، لجن درمانی، آفتاب و ماسه و شن و زیر نظر پزشک و در یک برنامه درمانی و مراقبت بهداشتی فرآیند 

  .بخشندبهبود خود را تسریع می

از بیماري مزمن  مشتري که. شوددر این گونه از توریسم احتیاج به مداخالت پزشکی احساس می: »توریسم درمانی«. 3

ها و برد و یا از درمانهاي پزشکی معمول و متعارف بهره میبرد براي حل مشکالت درمانی خود یا از روشیا حاد رنج می

توان با در شاخه پزشکی نیز می. شوندخوانده می -طب مکمل-هاي غیر علمیهایی که از نظر دانشمندان تجربی روشروش

فرآیندهاي تشخیص و (بندي سبک هاي بهداشتی و درمانی یا جراحی دو نوع تقسیماز با مراقبتتوجه به وسعت مداخله و نی

هایی با درمان(و سنگین ) هاي جراحی بدون بستري و بدون تأثیر حیاتی بر زندگی بیماردرمان بدون مداخله جراحی و فرآیند

  .قائل شد) بیمارستانهاي ویژه و مراقبتهاي بعد از مرخصی از هاي مراقبتنیاز به بخش

  

  

  

    

].19[نمودار انواع گردشگري سالمت: 3-2شکل

گردشگري سالمت

گردشگري صحتگردشگري درمانیگردشگري پیشگیرانه

صحت عمومی 

)روحی و روانی(
مراقبت و نقاهتهاي جایگزیندرمانهاي پزشکیدرمان

  طب سنتی 

طب سوزنی

جراحی کلینیکی 

تشخیصی

جراحی بیمارستانی
  انرژي درمانی 

یوگا مدیتیشن
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  عوامل تأثیرگذار بر جذب توریسم سالمت. 4-3

اند تا یک تصویر جامعی از صنعت فوق از نظر عرضه یک مدل مفهومیگردشگري پزشکی ارائه کرده 7سانگ و همکارانش

-باشد که بر انتخاب مقصد و گزینهتقاضا بیانگر عواملی می. عرضه و تقاضا: این مدل مفهومی دو بخش دارد. دهندو تقاضا ارائه 

  گذارد و عرضه اساسًا به چگونگی ارائه خدمات آن مقصد مورد نظر به نیازهاي گردشگران هاي پزشکی گردشگران تأثیر می

  .پردازدمی

  

].20[مدل مفهومی گردشگري سالمت : 4-2شکل

  کننده کشور مقصدعوامل تعیین. 1- 4-3

شدن این با توجه به گسترش روزافزون صنعت توریسم سالمت، وجود کشورهاي فعال در این زمینه و بحث رقابتی

شرایط اقتصادي، سیاسی، قانونی و : صنعت، لذا یک گردشگر پزشکی جهت تعیین کشور مقصد فاکتورهاي متفاوتی اعم از

گیرد؛ بنابراین در این پژوهش از این عوامل به عنوان عوامل تأثیرگذار یاد کرده و به توریسم را در نظر می شرایط عمومی جذب

  :]20[ پردازیمآنها می

هاي سیاسی اخیر، بیماران تمایل بیشتري به شرایط سیاسی در جریان تهدیدهاي تروریستی و شورش: شرایط سیاسی

شوند که گردشگران پزشکی به مناطقی جذب می. تان و سفر براي بیماران اولویت دارددر کشور میزبان دارند، امنیت بیمارس

  .شداحتمال انقالب یا شورش وجود نداشته با

قوانین . المللی هستندبیماران معموالً با در نظر گرفتن محیط قانونی کشور میزبان به دنبال درمان بین: شرایط قانونی

ها منعطف بودن قوانین است بدین معنا که کشورهاي میزبان بل بحث است؛ یکی از این جنبههاي مختلفی قامورد نظر از جنبه

یکی ... ها و خدماتی را که در کشورهاي آمریکایی و اروپایی ممنوع است را داشته باشند مانند تغییر جنسیت و اجازه جراحی

                                                            
7Song & et al

توریسم سالمت

شرایط  

پزشک

شرایط  

بیمارستان

شرایط  

کشور
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غلط است این قوانین در هنگامی که پزشکان با رعایت هاي مهم حفاظت هست و مسئله دیگر قوانین علیه معالجه دیگر از بحث

وجود قوانینی در کشور میزبان باعث آسودگی . شودشوند بکار گرفته مینکردن استانداردها باعث ایجاد صدمه در بیمار می

  .شودخاطر بیمار و همچنین اعتماد بیشتر آن می

مراهانی نیز دارد بنابراین شرایط عمومی جذب توریست از از آنجا که فرد بیمار معموالً ه: شرایط عمومی جذب توریست

تواند بر شخص  بیمار نیز تأثیر مهم است از جهت دیگر شرایط محیطی نیز می... آل، اماکن دیدنی متنوع و آب و هوایی ایده

  .گذاشته و موجب تسریغ بهبودي وي شود

گذارد اما با این وجود گیري بیمار تأثیر میصمیمهاي مقصد و کیفیت مراقبت بر تاگر چه ویژگی: شرایط اقتصادي

یکی از . شوندمحرك اصلی مسائل اقتصادي در امکانات پزشکی و کشور میزبان عواملی هستند که موجب جذب بیماران می

دارند به کنند و رشد هاي پایداري اقتصادي رشد بالقوه آن کشور است، کشورهایی که پایداري اقتصادي را تجریه مینشانه

توانند به سرعت تجهیزات و امکانات جدید را تهیه نمایند و این مزیتی براي آن کشور دلیل بازارهاي اقتصادي ثابت خود می

  .شودمحسوب می

کننده بیمارستان خاصعوامل تعیین. 2- 4-3

آشنایی با تسهیالت درمانی پیشرفت تکنولوژي و امکان دسترسی آسان به اینترنت، موجب تهسیل ارتباطات و در نتیجه 

کنند، آشنایی داشته گیري بیمار را براي انتخاب بیمارستان رهبري میلذا سیاستمداران باید با فاکتورهایی که تصمیم. شودمی

  ]:20[توان به موارد زیر اشاره نمود ها میباشند تا بتوانند در بازار رقابتی موجود، خود را تثبیت نمایند از جمله این فاکتور

اختالف . هاي اصلی گردشگر پزشکی هزینه استهمانگونه که در مباحث پیشین بیان گردید یکی از انگیزه: هزینه

تواند ناشی از ها میاین اختالف. گرددهاي درمانی کشور میزبان با کشور بیمار باعث افزایش تقاضاي خدمات پزشکی میهزینه

ي غلط و هزینه دارو اشاره کرد که هرچند این اختالف هزینه بیشتر باشد موجب جهپایین بودن هزینه آزمایشگاه، هزینه معال

  .شودافزایش تمایل فرد به آن مرکز درمانی می

المللی که زندگی خود را در معرض هاي پزشکی با کیفیت و ایمن، براي بیماران بیندسترسی به مراقبت: کیفیت مراقبت

کنند غیرقابل اغماض هست از آن جهت که بیمارانی که خود را درگیر جراحی می دهند و یاشدید تهدیدکننده قرار می

هایی براي درمان استفاده کند دهد که از بیمارستانیچنانچه درمان و یا حتی مرگ منجر شود؛ بنابراین بک بیمار ترجیح می

محیط پیچیده و ظریف تکنولوژي انجام هاي پزشکی توسط پزشکان و جراحان متخصص و با تجربه و در یک که در آن مراقبت

  .گیردمی

بودن تجهیزات و تکنولوژي یک بیمارستان بازگو کننده میزان رشد و پیشرفت کشور، به  پیشرفته: تجهیزات و تکنولوژي

ان ها و ایمنی و کیفیت درمدادن جدیدترین جراحیهاي جدید و انجامروز بودن پزشکان در ارتباط با کار کردن با دشتگاه

آید؛ امروزه به علت سهولت دستیابی به اطالعات از استاندارد بودن تجهیزات فاکتور مهمی براي ارزیابی آن به حساب می. است

کنند و تصمیم درستی را در مورد انتخاب بیمارستان ها تحقیق میطریق اینترنت، بیماران در مورد استاندارهاي بیمارستان

  .گیرندمی

  کننده پزشک موردنظرعوامل تعیین. 3- 4-3



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

٩

www.tourism2019.ir  

گیرد، داراي تعداد زیادي پزشک متخصص در زمینه هایی که مورد هدف بیماران خارجی قرار میبسیاري از بیمارستان

این . شود تا بیمار با در نظر گرفتن فاکتورهایی پزشک خود را انتخاب نماینددرمان موردنظر بیمار است و این امر سبب می

  :]20[ یر استفاکتورها شامل موارد ز

 المللی تحصیل هاي معتبر بینچنانچه در دانشگاه(تخصص پزشک و مرکزي که در آنجا تخصص خود را گرفته است

).کرده باشد ارجحیت دارد

هاي نوین استها و درماندهنده همراه بودن پزشک با جراحیکه نشان(المللی هاي بیمنامهداشتن گواهی.(

که بازخوردي از تجریه و مهارت پزشک است( داشتن سوابق درخشان پزشکی.(

 المللیهاي بینتسلط به زبان(توانایی برقراري ارتباط با بیمار(.  

  

  بندي عوامل موثر بر رشد گردشگري سالمتطبقه. 5

و ها از خدمات ارائه شده گیري رضایت آن، اندازه)درطول مدت اقامت(اند شناسایی مشکالت که گردشگران با آن مواجه

ها و پیشنهادات موجود توسعه گردشگري سالمت در مقاصد گردشگري شناسایی امکان توسعه این نوع از گردشگري و گزینه

هاي سبب خواهد شد تا متولیان دولتی و قانونگذار و همچنین سرمایه گذاران بخش خصوصی با توجه به وضع موجود و هزینه

  .]21[یش ظرفیت و کیفیت اقدام کنند مورد نیاز براي رفع مشکالت کنونی براي افزا

ها، جویی در هزینهصرفه: المللی تأثیر دارندهفت دسته عوامل کلی هستند که در رونق گردشگري درمانی در سطح بین

هاي خاص و هاي غیر شمول بیمه، درمانکیفیت بهتر خدمات درمانی، سهولت دسترسی، صف انتظار کوتاه مدت، درمان

  .]22[جذابیت تنوع 

هزینه باالي خدمات درمانی در همه کشورهاي پیشرفته، افراد زیادي را به جست و جوي درمان در دیگر جاها : قیمت. 1

  ].21[کند، به خصوص در کشورهاي با اقتصاد کمتر توسعه یافته ترغیب می

ارند که جراحان با مهارت و زیر گردند و تأکید دالمللی به دنبال کیفیت و احترام میبیماران بین: کیفیت مراقبت بهتر. 2

دانند که مسافران سالمت می. اندکنندگان نیز با درك این موضوع در پی ارائه بهترین کیفیت به مشتريتأمین. دست را بیابند

ها در کشورهاي توسعه امکانات، تجهیزات و خدمات درمان مشتري در مراکز درمان خارجی اغلب مساوي یا بهتر از مشابه آن

هاي کشورهایی نظیر تایلند و هند میلیاردها دالر در بهبود نظام درمانی خود در حقیقت دولت. اي مانند آمریکا هستندفتهیا

  ).همان(المللی اند تا امروز قادر به پذیرایی و ارائه خدمت به بیماران بینگذاري کردهسرمایه

همچنین . هاي درمانی پیشرفته دارندامسهولت دسترسی، مزیت کشورهایی است که نظ: سهولت دسترسی. 3

سهولت . هاي خصوي این امکان را دارند تا خدمات درمانی خصوصی را جدا از خدمات عمومی سالمت ارائه دهندبیمارستان

  ].22[ها بستگی به عوامل قانونی یا اخالقی نیز دارد دسترسی به درمان

شود که دو سال باید براي دریافت درمانی اي منجر میهاي طوالنیصفنظام درمانی رایگان به : تردوره انتظار کوتاه. 4

هاي انتظار صف ].21[هاي انتظار یکی از مشکالت رو به رشد بخش درمان رایگان است در آمریکا صف. معمولی در انتظار بود

نیز به عنوان عاملی اساسی براي بسیار از افراد سبب افزایش تقاضاي خدمات درمانی شده است به خصوص افرادي که براي 
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در مواردي بیماران قادر به دریافت خدمات درمانی کشورهاي . هاي انتظار بمانندهاي معمولی یا ضروري باید در صفدرمان

  .هاي کشور خودشان است، هستندان که اغلب کمتر از هزینههاي درمدیگر با پرداخت هزینه

ها را خارج از شمول تعهدات خود اي از درمانهاي درمانی دستهها در نظامبسیاري از بیمه: هاي غیرشمول بیمهدرمان. 5

ها شامل اعمال رمانکه ممکن است این د. هاي فوق متفاوت استگر اعم از خصوصی و همگانی و نوع پوشش بیمهدر برابر بیمه

هاي سوئ هاي ارتوپدي، کاهش وزن و درمانپزشکی، فرآیندهاي درمان نازایی، درمانجراحی زیبایی، دندانپزشکی، چشم

  .مصرف مواد مخدر باشد

ها از سوي ممکن است این دسته درمان. ها در بعضی کشورها مجوز نداردها و تجویزبعضی درمان: هاي خاصدرمان. 6

رسمی و بهداشتی مورد تأیید نباشد یا هنوز در مرحله آزمایشگاهی و تحقیقات باشد و یا تازه مورد تأیید قرار گرفته  نهادهاي

  ].21[ هایی معموالً در خارج از کشور در دسترس هستندچنین درمان. باشد

. کندخدمات نقشی مهم را ایفا میدر بسیاري از کشورها عوامل غیر درمانی در بازاریابی ارائه : جذابیت، تنوع و تازگی. 7

). 58: همان(اند ها در بازاریابی خود ترکیبی از دریافت خدمات درمانی و گذران تعطیالت را پیشنهاد کردهدر تعدادي از کشور

بارت به ع. کنندهاي زیبایی نیز به مزایاي ناشناس ماندن بیمار در خارج از کشور تأکید میکنندگان جراحیبسیاري از تأمین

گذارد و کنندگان در ارائه و گسترش خدمات درمانی تأثیر میدیگر، شماري از عوامل توسعه گردشگري درمانی هم بر تأمین

  ].22[کنندگان وجود دارد هم بر مشتریان براي دسترسی به خدمات درمانی و ارائه

  :]22[ کندبندي میدر مقاله اخیرش این عوامل را چنین جمع 8گارسیا آلتس

هاي کمی در ورود، اعتبار و حق لیسانس ارائه دهنده هاي ورود و خدمت به بیماران خارجی، محدودیتمحدودیت.1

.خدمت

ها در مشارکت با هاي مرتبط، محدودیتگذاري مستقیم خراجی در بخش سالمت و بخشهاي سرمایهمحدودیت.2

.هاي رقابتیکشورهاي خارجی، مالیات و دیگر سیاست

.المللی، انتقال کارکنانهاي بینآموزش و ارتباطات از راه دور، محدودیت در بیمهقوانین بیمه، .3

براي مواجهه با ) سیاستگذراي(گذاري، زیرساختی و ظرفیتی، فقدان چارچوب قانونی هاي محلی، قانونمحدودیت.4

.سوء استفاده از اطالعات محرمانه و خصوصی

.ارتباطالت ناکافی، ناکارایی ساختارهاي سالمت و استاندارهاي پایینهاي زیرساختی، مالی و منابع انسانی محدویت.5

  .یش ورود به بازار گردشگري درمانیرشد رقابت بازار، افزا.6

  

  ي شهريتوسعه. 6

- هایبرنامهگیریازمدلهمچنیناینحوزهبابهره.ایداردفرهنگیاهمیتویژهو گردشگریبهدلیلداشتننقشویژهدرشرایطاقتصادیواجتماعی

-برمیرا در اقتصادیوکالبدیشهرها،اجتماعی،وسیعیازمسائلمدیریتییدامنه،شهريیراهبردیدرراهبردهایتوسعهریزی

- شهردرتمامابعادمحسوبمییگردشگریسندتوسعه.گیرد

. ویژهکشورهایدرحالتوسعهبااستقبالمواجهشدهاست،راهبردیاستکهدرحالحاضردربسیاریازکشورهایجهانیشودورویکرد

                                                            
8Garcia altas
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- همهیایبهمنظورتوسعه بدیهیاستهرشهرومنطقه.اهمیتسیمایشهریاولویتدارد،هایمختلف درهرشهرودرحوزهتوسعهوتاثیرگردشگریدر

ي توسعه.هاستنیازمنداستفادهازتمامیامکاناتوقابلیت،همچنینجایگزینیمنابعجدیدکسبدرآمدبهجایمنابعنفتی،جانبهوپایدار

- می)پسازصنعتنفتوخودروسازي(رشداقتصادیپویاوروبهیاقتصاددانانآنراسومینپدیدهگردشگري که

-تدوینراهبردهایتوسعه،هدفمندونظامیافتهدراینبخشیبایدتوجهداشتبرایدستیابیبهتوسعه.بسیاراهمیتدارد،دانند

-راهبردتوسعه.ناپذیراست گردشگریامریاجتنابی

-اییاموازیاستکهدرنقطههبلکهدراغلبمواردشاملفرآیندهایچرخ،شهرفرایندیخطینیستکهباارزیابیوضعموجودشروعشودوبااجراپایانیابدی

- بیشتربهشرایطوویژگی،شهریمراحلمشخصراهبردیتوسعه.شود خاصمتوقفنمیای

-کندکهعالوهبرداشتنجاذبه توسعهپیدامییدرشهرهایگردشگری.هایشهربستگیدارد

ي سعههایگردشگریشهریوتوروشدر. مندباشند ازامکاناتوخدماتمناسببهره،فرهنگیوهنري،هایتاریخی

-هاوگونهبنديبسیاریازمتخصصاناینحوزهازدسته.کندشهرکمکمییآیدکهگردشگریچگونهبهتوسعه اینپرسشپیشمیشهر،

- هاوشهرهاضروریاستروشریزیدراینحوزهبهمنظوربرنامه.برند هایمختلفگردشگریبرایشهرهاناممیشناسیحوزه

-مدیریتراهبردیتوسعهصورتبگیردتا)اقتضایی( ايهایویژههایگردشگریشناساییشودومدیریتگردشگریشهردربرنامه

 1999 ریزیشهریاستکهسازمانائتالفشهرهادرسالشهریجدیدترینرویکرددربرنامهي راهبرد توسعه.شهریبهشکلیپایدارتحققیابدی

- باهدفارتقایتوسعه

ساختارهایق،بهدلیلشرایطمتفاوتحکومتی.وکاهشسیستماتیکومداومفقرشهریپیشنهادکرد،ارتقایکیفیتادارهومدیریتشهر،شهریپایداری

  ].23[توانروشوتعریفثابتوهمهشمولیرابرایمفهومارائهکرد اقتصادیوسازمانیحاکمبرشهرهانمی،اجتماعی،اداري،ومی

-به.انداجتماعیکشورهااهمیتیافتهاستکهاقتصاددانانآنراصادراتنامرئینامنهاده-اقتصاديیدرحالحاضرگردشگریبهقدریدرتوسعه

رایگردشگرینیرویاصلیپیشبردورشداقتصادیمحسوبشدهوبافراهمآوردنفرصتهای گذاریدرزیرساخت طوریکهدربسیاریازکشورهاسرمایه

-موجباشتغال،اقتصادمحلیتنوعبخشیده،بههبردي

هایح باعثافزایشارزشمنابعودرنهایتمنجربهبهسازیمحیطوکمکبهبهسازیزیستگاه،ایجاددرآمدنمودهگردیده،ای باعثتعادلمنطقه،زاییشده

-منطقه،ریزانمحلی هایمدیرانوبرنامه زاولینگزینهگردشگرییکیایازاینروتوسعه.گرددوحشمییات

  ].24[ نمایند میریزیوتالش ایوملیدرتمامنقاطدنیااستکهبرایگسترشآنبرنامه

  

  گیرينتیجه. 7

اي هر گردشگري که وارد منطقه. تواند باعث رشد و توسعه گرددصنعت گردشگري یکی از صنایع مهم و پاك است که می

. ي اقتصادي آن منطقه شده و عواید مالی زیادي براي ساکنان آن منطقه خواهد داشتموجب توسعهشود، با ارزآوري خود می

گیري، توسعه و ها تاثیر بسیار زیادي در شکلبستان- شود که این بدههاي متفاوت میهمچنین گردشگري باعث تبادل فرهنگ

گیرد که این امر هم نکات هاي متفاوت قرار مییک شهر توریستی همیشه در معرض فرهنگ. ي مسائل فرهنگی داردعرضه

اما بخش مهمی از صنعت گردشگري مربوط به بخش سالمت و پزشکی است . مثبت و هم نکات منفی در خود جاي داده است

ه اي بیافته نگاه ویژهکشورهاي توسعه. رد توجه گردشگران بوده و دقت و توجه مسئوالن را نیز برانگیخته استکه همواره مو

  .شودگذاري میدالر سرمایه 1500حداقل  "توریست سالمت"، بطوریکه به ازاي هر ندي گردشگري پزشکی دارمقوله
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هاي مختلف در نقاط گوناگون، غارهاي نمک، طبیعت بکر و پیشرفت پزشکی، همواره کشور ما ایران به دلیل داشتن آبگرم

میان شهر سرعین در استان اردبیل، با آبهاي گرم متنوع خود، یکی از در این . مورد توجه گردشگران سالمت قرار گرفته است

هاي درمانی آبهاي معدنی در شهر سرعین، موجب جذب خاصیت. شودهاي گردشگري سالمت ایران محسوب میقطب

ي شهر سرعین از لحاظ اقتصادي و فرهنگی و گردشگران سالمت به این شهر گردیده است و این ظرفیت باعث توسعه

چرا که بستر شهر باید پاسخگوي . همچنین این امر، نیاز به خدمات را در این شهر افزایش داده است .اجتماعی شده است

اکثر شهرهاي گردشگر پذیر از دیرباز به صورت غریزي . باشد...  نیازهاي گردشگران از قبیل محل اقامت، تغذیه، خرید و 

ولی امروزه نیازهاي بشر از خورد و خوراك و . د که شهر سرعین نیز از آن جمله استانامکاناتی را براي گردشگران فراهم آورده

  .طلبدي شهر گردشگرپذیر را میجانبهي همهفراتر رفته و توسعه... محل اسکان و 

مراجع.8
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