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  ها و موانعظرفیت: استان اردبیل شناخت ابعاد مختلف توریسم درمانی در
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  2مهدي فالح

  چکیده

 آن،هاي یکی از مهمترین شاخه .در همه ابعاد آن شده استتوریسمدنیاي مدرن امروزي موجب توسعه صنعت تحوالت 

خصوصا استان اردبیل با توجه به  در ایران. ی یافته استفراوانباشد که با توجه به سبک زندگی جدید، اهمیت درمانی می

ها، فرصت ها،ظرفیتهدف بررسی با  مقاله حاضر. اي در حوزه توریسم درمانی داردجایگاه ویژهدرمانی، ظرفیت باالي 

اسناد، . است به نگارش درآمدهمشاهده و مصاحبه با کارشناسان  هاي اسنادي،از روشتوریسم درمانی مشکالت و موانع 

براي انجام مصاحبه نیز با افراد  .مراجعه شد جهت مشاهده به مراکز درمانیمورد مطالعه قرار گرفت و  کتابها، تصاویر

داراي دهد استان اردبیل هاي تحقیق نشان مییافته .عمل آمدهاي مرتبط مصاحبه بهدر دستگاه انمسئول و کارشناس

وجود هاي گرم، آباز جمله مهمترین آنها، . استدر حوزه توریسم درمانی  زیاديهاي ظرفیتها و ها، فرصتموقعیت

ها، پزشکان متخصص و امکانات پزشکی، بیمارستان، منابع طبیعی، آب و هواي مناسب، هم مرزي با جمهوري آذربایجان

-نتایج تحقیق نشان می. استهاي درمانی در صورت اختصاص امکانات مناسب و استاندارد، امکان گسیل توریستمجرب

دهد تا به امروز توریسم درمانی در استان اردبیل جایگاه خود را به درستی پیدا نکرده است و علت این امر نیز عدم وجود 

-برنامه عدمهاي الزم، گذاري، نبود زیر ساختمدیریتی کارآمد، نبود همکاري دستگاهها، عدم موفقیت در جذب سرمایه

  . باشدمقطعی به توریسم درمانی می هاينگرشریزي درست و 

  توسعه، توریسم درمانیهاي گرم، توریسم، آبصنعت : کلمات کلیدي

  

  مقدمه

افزایش  ،گسترش ارتباطاتهایی همچونپدیدهاز طرفی است که مهمی  از جمله مباحثآن ابعاد مختلف  وتوریسم      

آثار اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و  دیگر از طرفو کنجکاوي و تفحص در دیگر فرهنگها ، افزون تقاضا براي گردشگريروز

هاي و آشنایی با فرهنگ نقش اساسی در رشد اقتصاديتوریسم. )1397یزدانی و همکاران، (کندرا برجسته میسیاسی 

هاي دیگر سازي مردم نسبت به فرهنگها، آگاههها و اندیشسعه نظریهجب بسط و تومو جوامع تبادل فرهنگی. جوامع دارد

 توریسممختلف تواند از حیث پرداختن به مباحثو تاثیرگذاري و تاثیرپذیري ناشی از این تبادل در توسعه جوامع می

  .نظران قرار گیردمورد توجه صاحب

-آن بسیار حائز اهمیت میو مثبت با تاثیرات متفاوت  توریسم درمانیبویژه و  توریسمتوجه و تعمق نسبت به مسئله       

انبساط خاطر، فزونی  مایه سالمت روان، رفع غمگینی،و آن را  بودهمورد  توریسمدر آیات متعدد قرآن کریم مزایاي . باشد

، فردوسی 1390فرامرزي،، 1394، محمدي یمقی، 1392عربشاهی، آریانفر، (ها پژوهشداند، بینی میتدبیر و تفکر جهان

بر اهمیت توریسم درمانی و نقش آن در توسعه اقتصادي، فرهنگی و ایجاد امنیت ملی براي نیز ) 1390و همکاران، 

ها و همچنین ایجاد سالمت روانی و جسمی، انبساط خاطر و ارتباط میان و تاثیرگذاري این صنعت بر فرهنگکشورها 

طبق . اهمیت زیادي یافته استدر جهان این بعد از توریسم  .کنندنوان میفرهنگی را از جمله نتایج چنین توریسمی ع

جنوبی و ترکیه و کرهکنند  درمانی براي معالجه خود استفاده میمیلیون گردشگر در جهان از آب 45آمارها حدود 

اگر وجود دارد کهمعدنی چشمه آب هزارایران بیش از در این زمینه در . کنندها را جذب میبیشترین توریست
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نقل به(داردهاي درمانی را از توریستتوانایی جذب سهم باالیی ها توسعه و موانع جذب توریست کاهش یابد، زیرساخت

  .)1397از خبرگزاري ایسنا، 

هاي مخصوصا ظهور بیماري(هاي اخیر در گسترش شهرنشینی، تر شدن زندگی انسان در دههبا پیچیدهدر واقع       

وردار شده و با خبه یک نیاز اساسی تبدیل شده و به همین دلیل نیز از رشد چشمگیري بر توریسم درمانیپدیده ) جدید

به همین دلیل بسیاري از  .منشاء اثر قرار گرفته است درمانتوجه به گستردگی آن در همه ابعاد زندگی بویژه در حوزه 

هاي نیز برخی از مناطق داراي پتانسیل انایردر . بینندتوسعه این فعالیت تدارك میهاي اساسی براي کشورها، برنامه

در این میان استان اردبیل داراي شرایط بسیار . باشندگذاري در حوزه توریسم درمانی میاي جهت توسعه و سرمایهویژه

بهار و مناسب در هواي و باستانی، آبتاریخی و ، آثار بکر طبیعتی دارا بودناستان اردبیل عالوه بر .مساعدي است

امکانات  یعنی دیگراتباشد از امتیازها و مناطق میکه وجوه مشترك ابعاد گردشگري استان با سایر استان... تابستان و

درمانی  که خاصیتگرم هاي آبچشمههاي دولتی و خصوصی، پزشکان مجرب و متخصص،پزشکی پیشرفته، بیمارستان

هاي استان به یکی از قطباین فرصتی را فراهم کرده است تا  نداشتن مرز مشترك با جمهوري آذربایجا و همچنیندارند 

و هم موقعیت  طبیعت استانهم امکانات الزم براي این امر را  در این زمینه. تبدیل شودسالمت و درمان  توریسممهم 

در مقایسه توریست و خصوصا توریست درمانی براي چنین استانی  تعداد،اما با این وجود.فراهم کرده استآنجغرافیایی 

بنابراین . هنوز جا نیفتاده و آنطور شایسته است در جذب توریست موفق نبوده استبا مناطقی مشابه در جهان و منطقه، 

نی چرا نتوانسته به هاي فراوان در زمینه توریسم درمامساله اساسی این است که استان اردبیل علیرغم دارا بودن پتانسیل

راهکارهاي کاهش و .هاي درمانی و سالمت موفقیت چندانی نداشته استو در جذب توریستجایگاه مناسبی دست یابد 

بهترین یکی از عنوان را به این منطقهکدامند تا بتوان  توسعه توریسم درمانی در استان اردبیلالت و موانعمشک حذف

هاي داخلی و خارجی به این توریست و سبب سرازیر شدن درمانی در ایران و دنیا شناساندو توریسم توریسم  هايمکان

  .شداستان 

  

  مباحث نظري

هاي آینده با سرعتی بیشتر در حال در دهه این صنعتو به یقین  استدنیا سومین صنعت بزرگ به عنوان  توریسم

اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اغلب.خواهد بودگسترش 

هاي دیگر توسعه اقتصادي مثل تولید یا بویژه در کشورهاي در حال توسعه یعنی آنجا که شکل. دانندساختار زیربنایی می

دان مهمی در صحنه تجارت و بازرگانی استخراج منابع طبیعی، از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نیست و یا نقش چن

- امروزه پیشرفت تکنولوژي موجب بروز دگرگونی دیگر از طرف .شودبه توسعه صنعت جهانگردي توجه زیادي می ،ندارد

خستگی مشکالت زیادي همچون باعث ایجاد ...و ، تولید انبوهحمل و نقل ،هاي مختلفی از جمله تحول در ارتباطات

لذا مسافرت و تغییر مکان موقت براي رفع خستگی و . است شدههاي روحی، روانی و جسمی بیماري، شدید و طاقت فرسا

  .رسدتجدید قواي جسمی و روحی امري ضروري به نظر می

هاي جسمی و روانی به علت گسترش زندگی شهري و همچنین توسعه صنعتی شهرها افزایش امروزه انواع بیماري     

هاي گردي در سطح جهانی و از جنبهاهمیت چشمگیر گردشگري بویژه در بخش طبیعت از طرف دیگر. یافته است

ر اي که دهاي بهینهریزيعالوه در برنامهبه. ، بر همگان آشکار گردیده استدرمانیو سالمت توریسممختلف خصوصا

زمینه بهبود و بازتوانی بیماران هاي درمان کاهش یافته و همچنین تا حد باالیی هزینهبرخی از کشورها صورت گرفته 

هاي دور در درمان که از گذشته طبیعتهاي عنوان یکی از شگفتیمعدنی و گرم بههاي آبچشمه .فراهم گردیده است

-56: 1391رشیدي و همکاران، (دارا هستند و سالمت اند جایگاه خاصی را در توریسم درمانیشدهها استفاده میبیماري

برداري از امکانات طبیعی به سفر به منظور بهره آیندونه گردشگري به حساب میگینرانی که در زمره ااغلب گردشگ. )50
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ها، هواي صاف و پاکیزه معدنی، استفاده از لجن درمانی در کنار سواحل دریاها و دریاچهگرم، آبهاي آبچشمه. روندمی

  .)1397عیدي، (این سفرها در گذشته و حال بوده و هستندمناطق بکر کوهستان و بدست آوردن گیاهان دارویی منشاء 

م وهال عقیده دارند که این پدیده از زمان یونان و ر برخی مانند .از دیرباز وجود داشته است و درمانی سالمت توریسم     

هاي ه دچار بیماريدر دوران باستان افرادي ک .باستان در اروپا وجود داشته و بعد به نقاط دیگر گسترش پیدا کرده است

آب و هوایی خاص در بهبودشان تاثیر دارد و به  ،اند متوجه شده بودند که در برخی از مناطقتنفسی یا رماتیسمی بوده

شمه گرفته شده به معنی چ Espaاز ریشه التین  Spaلمه ک. )67: 2013، ژیجونگوجینگا و (رفتندآن نقاط بیشتر می

کار میرود این ستراحت و درمان بوده است بو گرم که پذیراي گردشگران براي اهاي معدنی به مناطق داراي آب

اي طبی به اسپاها مراجعه ههاي معدنی و یا ماندن در لجنهاي گرم، نوشیدن آب چشمهتنی در آبگردشگران براي آب

هنگامی که در جستجوي ئون پونس ل شانزدهدر قرن  .دانندبرخی دیگر آن را از دوران نوسنگی و عصر برنز می.کنندمی

گرم در استفاده از آب هفده و هجدهدر سده .ارمغان آوردبه مفهوم جدیدي را چشمه جوانی به ایالت فلوریدا سفر کرد 

در ایران بوعلی . آلمان در هر دو طرف اقیانوس اطلس شناخته شده بود گرم از جمله شهر بادن بادناي آبشهرهاي دار

نژاد، دریاباري، حسینی(هاي گرم تقسیم کرده استهاي درمانی و آبچشمهسینا این مناطق را به آسایشگاه معنوي، 

ایران از جمله کشورهایی است که در زمینه توریسم درمانی داراي پتانسیل فراوانی است و این در واقع . )57: 1396

در استان اردبیل توان ترین آنها را میخاصیتبیشترین و پرهایی که آب. استعدنی هاي گرم و ممزیت را مدیون وجود آب

  .یکی از بهترین نقاط دنیا باشد ،د در امر جذب توریستتوانمی ،دارندکه درمانی  هر کدام با خواصکه  یافت

  

  جایگاه توریسم درمانی در دنیا

اول وجود جریان تجاري از سوي جهان توسعه یافته به سمت  دیدگاه .دیدگاه وجود دارددر ارتباط با توریسم درمانی دو 

بخش عمده این جریانات به سمت جهان توسعه . است توریسم درمانی جهان در حال توسعه و دوم جدید بودن پدیده

ران اگرچه کشورهاي در حال توسعه به آرامی و در سطح ملی، در حال جب .یافته و در داخل آن به وقوع پیوسته است

هند به عنوان یکی از پنج مقصد برتر سازمان جهانی توریسم اعالم کرده  مثال براي. هاي خود هستندعقب ماندگی

دفتر گردشگري بهداشت و ه و طبق اعالم هزار گردشگر بود170میزبان 2012سال گردشگري درمانی در جهان، در 

ترکیه توانسته در زمینه همچنین .داشته است دالرمیلیارد  ي نزدیک به ششدرآمد 2018در سالدرمان هند 

هزار  700، این کشور حدود 2017بر اساس گزارشی در سال .هاي چشمگیري داشته باشدموفقیتگردشگري سالمت 

. توریسم را داردبدنبال افزایش ده برابري این بخش از صنعت 2023ریزي براي هطبق برنامو گردشگر سالمت داشته 

مینه استفاده هاي جدید خدماتی در زبیمارستانتوجه پزشکی نوین به استفاده از درمان سنتی است بطوري که نکته مهم 

در واقع چنین تحوالتی . کنندآنها براي سالمتی ارائه میمعدنی به دلیل فایده گرم و نوشیدن آببیماران از چشمه آب

گردش مالی این نوع توریسم بسیار قابل توجه  وهدرمانی شدوري و افزایش مالی کشورهاي صاحب توریسم باعث بهره

اي براي جذب درآمدهاي ناشی از توریسم درمانی با توجه به افزایش درآمدهاي توریسم درمانی، رقابت فزاینده. است

ون دالر میلی 240میالدي معادل یک میلیارد و  2006بازار گردشگري درمان در کشورهاي خاورمیانه در سال . وجود دارد

هزار گردشگر  753درآمد این منطقه با جذب  2016تا پایان . درصد رشد داشته است7/4ساالنه  2011بوده و تا سال 

ترین مقاصد  در خاورمیانه کشورهاي اردن، ترکیه، عربستان سعودي و ایران مهم. رسیدمیلیارد دالر  دودرمانی به 

هاي درمانی در مقایسه با دیگر  ن، ایران با توجه به پایین بودن هزینهشوند که در این میا گردشگري درمانی محسوب می

ایران نیازمند  ،رسیدن به جایگاه واقعیبراي البته  .هاي نسبی در این زمینه برخوردار است کشورهاي جهان، از مزیت

کنند گردش مالی  بینی می کارشناسان پیش. استهاي پزشکی  هاي متناسب با امکانات روز دنیا در زمینه ایجاد زیرساخت

تریلیون دالر برسد که  2هاي آتی از گردش آن در حال حاضر به مراتب فراتر رود و به  صنعت گردشگري جهان در سال

. دست آورددر این صنعت ب مهمیتواند جایگاه  با دارا بودن سابقه طوالنی در پزشکی و طب سنتی، می ایراندر این میان 
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 14همسایگیایران در . تواند یک فرصت براي گردشگري سالمت کشور محسوب شود جغرافیایی ایران نیز میموقعیت 

اي براي ایران  میلیون نفر است که اغلب در زمینه پزشکی ضعیف هستند و بازار بالقوه 200کشور با جمعیت بیش از 

درصد هزینه در  30کند که تنها  وارد کشور میهر گردشگر سالمت، سه برابر گردشگر معمولی ارز .شوند محسوب می

کمیته گردشگري سالمت وزارت بهداشت دبیر با وجود این بر اساس اعالم  .شود بخش درمان و بقیه صرف گردشگري می

 میلیون 500نزدیک به هزار نفر است که  270معادل و درمانی حال حاضر سهم ساالنه ایران از گردشگري سالمت در 

انداز توسعه  در سند چشم. 1رقم ناچیزي است میلیارد دالري، 150جهانی که در مقایسه با درآمد  استرزي دالر درآمد ا

میلیارد دالر درآمد ارزي 25میلیون گردشگر باشد و از این محل 20ایران باید میزبان 1404بینی شده تا سال  پیش

هاي درست و چندجانبه است؛  و اعمال سیاستکسب کند، اما رسیدن به این میزان نیازمند مطالعات کاربردي 

در این میان سهم استان اردبیل به عنوان یکی از .هاي موثر که بتواند سهم درآمدي را از گردشگري افزایش دهد سیاست

هاي معدنی بکه نقش اصلی در این جریان را آاستمیلیارد تومان 450اصلی توریسم درمانی ساالنه حدود  مقاصد

  .روددر توریسم درمانی و سالمت رقمی ناچیز بشمار میبا اینحال با توجه به پتانسیل استان اردبیل  .کنندمی استان بازي

  

  ایران در صنعت گردشگري موقعیت

هاي طبیعی را جاذبه پنجمهاي باستانی و تاریخی و جاذبه دهمبر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگري ایران رتبه 

ان با وجود در حالی که سهم ایر. برداري از این منابع در جایگاه مطلوبی قرار نگرفته استلحاظ بهرهبا این وجود از . دارد

هاي ایران با ویژگی. رسدهاي جهانگردي از درآمد گردشگري جهان حتی به یک درصد هم نمیرتبه ممتازش در جاذبه

باشد و ان به گردشگري مقصد بسیار مستعدي میمندن آثار تاریخی و هنري براي عالقهطبیعی و اقلیمی خاص و همچنی

) جاده ابریشم(هاي جغرافیایی و قرار گرفتن در راه شرق آسیا و اروپا المللی هم به دالیل ویژگیهمچنین در سطح بین

 تنوع زیستی و وجود. و تاریخی استهاي طبیعیه کشورهاي برتر جهان از نظر قابلیتایران در گرو. باشدمورد توجه می

هاي باالي توسعه گردشگري تر فرهنگ اصیل ایرانی بیانگر قابلیهمتا در کناهاي طبیعی و بیچهار فصل کامل و جاذبه

- کشور تمدنی و باستانی می دهجاذبه گردشگري جزو  چهار هزاربا بیش از ایران  طبق گزارشات یونسکو. در ایران است

ها و داراست که از آن جمله وجود حوضه صورت پتانسیلی بالقوه بهاي توریستی را در خود باشد که بیشترین جاذبه

  .ها باشدتوریست مقاصدتواند یکی از بزرگترین و از این نظر می معدنی با خواص درمانی استاستخرهاي آب

  

  هاي معدنی در توریسم درمانینقش آب

هاي توریستی، به عنوان راه حلی موثر در کاهش هزینههاي توانند جداي از جاذبهگرم میهاي آبهاي معدنی و چشمهآب

اي را هاي عمدهجوییگرم صرفههاي آباستفاده از تسهیالت چشمه. رو به افزایش است به حساب آیند درمانی که دائما

بیمارستان هاي همین طور از حجم فشار بر تخت .می آوردجود هاي استعالجی بودر امور دارویی و کاهش ایام مرخصی

هاي فرهنگی و اي گرانبها در جهانگردي، تفریح و بخشعنوان سرمایهگرم همچنین بههاي آبچشمه. خواهد کاست

-مورد استفاده و بهره ي جهانگردي هر کشور بایستی کامالهاگذاريآیند و در جوامع و سیاستمحیطی به حساب می

آل در درمان افراد عنوان منبعی مناسب و ایدهرا بهگرم هاي آبد چشمههاي توریستی نیز بایسازمان. برداري قرار گیرند

تهیه و تدوین قوانین و استانداردهاي مشترك . ها را به استفاده از آنها تشویق نمایندپیر و جوان توسعه بخشند و توریست

تواند براي درمان دارویی نها، میهاي معدنی هستند و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین آبین کشورهایی که داراي مراکز آب

به نقل از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (معدنی و لجن درمانی کمک موثري بنمایند هاي آبو توریسم چشمه

  )1391ایران، 

                                                            
، سهم واقعی ایران از توریسم سالمت چقدر است؟1396محمد علی فیاضی در گفتگو با ایسنا در سال . 1
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پذیري افزایش قابلیت انعطافتواند باعث کاهش درد،درمانی روشی درمانی و غیر دارویی مناسبی است که میآب     

نتایج مطالعه . هاي عضالنی، استخوانی و افزایش قدرت و توان فرد شودها و در نتیجه کاهش اسپاسمو استخوان عضالت

میزان خستگی افراد مبتال به کمر درد مزمن را  می تواندهفته و در هر هفته دو جلسه  8درمانی در پارکر نشان داد آب

توانی در انجام کارهاي روزانه بود از طرفی بیماران در این مطالعه هاي عضالنی و نااسپاسمکاهش دهد که در نتیجه درد

اي که تر از انجام دادن این حرکات در خشکی است به گونهاذعان کردند که انجام حرکات ورزشی در آب بسیار راحت

تاثیرات مثبتی  توانددهد که آب درمانی میتحقیقات نشان می. حتی قادر به انجام دادن این حرکات در خشکی نیستند

-عملکرد، اعتماد به نفس و تناسب بدن و کاهش عود حمالت در بیماريعضالنی،پذیري اسکلتی،بر درد، قدرت و انعطاف

  .)1391،سامی(مزمن مانند کمر درد و غیره باشد  هاي

حمام . هاستها و لجننوشیدن، حمام، دوش، شستشو، تزریق، گاز و بخار، گلمعدنی شاملهاي استفاده از آبشرو     

مدت . اندبندي کردهدرجه سانتیگراد به باالست تقسیم 11معدنی را از درجه حرارت خیلی سرد که بین یک تا آب

شود و بعد حمام آب سرد تولید شوك کرده و بیشتر براي بزرگساالن تجویز می. هاي معدنی متفاوت استاستفاده از آب

نوع دیگر . گرم باید به تدریج وارد شد که بازکننده عروق سطحی استدر حمام آب. کرد گرم استفادهاز آن بایستی از آب

هاي دستگاه در بیماري از این شیوه عموما. شوددنی گاز انیدرید کربنیک اضافه میمعحمام کربوگاز است که به همراه آب

هاي از روش. شودهاي معدنی استفاده میاز دوش به صورت مختلف براي بهره گرفتن از آب. گرددتنفسی استفاده می

هاي طبیعی ها و لجنگل. دوش همراه با ماساژ، دوش پرفشار، دوش متناوب گرم و سرد و دوش پرتابی هستند ،دیگر

هاي این گلها شامل رسوبات سیلیس و کربناته داراي نمک. متشکل از مواد گیاهی یا حیوانی و یا مخلوطی از آنهاست

هاي مختلفی مانند حمام هاي معدنی هستند که باقی مانده به صورتور سولفور و سولفات به همراه آبکلروربرومور،ید

در ایران بهترین نمونه استفاده از این . گیرندهاي مختلف مورد استفاده قرار میکامل و حمام موضعی در درجه حرارت

  )1387،یمسیب(ها کنار دریاچه ارومیه است ها به غیر از چشمهگونه لجن

  

  در استان اردبیل درمانی توریسم 

نگاهی به وضعیت موجود استان اردبیل در روند توسعه خود حکایت از آن دارد که معیارهاي توسعه استان قابل قیاس با 

هاي موجود بیانگر این است که در بررسی. دوران قبل نبوده و محورهاي توسعه دچار تغییر و تحوالت اساسی شده است

تر دیگر بخش قتصادي استان اردبیل از چهره کشاورزي گرایش به سمت خدمات و صنعت یافته و به بیان روشنبعد ا

کارشناسان . یابدکشاورزي جوابگوي تعداد متقاضی نیروي کار در استان نبوده  و این گرایش به سمت خدمات توسعه می

،عادلی(توسعه اقتصادي استان نقش محوري داشته باشدتواند در روند می توریسمامور اقتصادي معتقدند توسعه صنعت 

به عنوان یکی از  توریسموجود استعدادهاي بالقوه توریستی در سطح استان اردبیل باعث شده است که صنعت ).1379

 متوریستوان با اعمال مدیریتی توانمند به ساماندهی امور در این زمینه می. محورهاي مهم در توسعه استان مطرح شود

  .هاي اصلی توریسم و توریسم درمانی مطرح کرددر استان پرداخت و استان اردبیل را به عنوان یکی از قطب

نظیري بوده و حتی استفاده سنتی از آنها هاي گرم استان اردبیل بر اساس مطالعات علمی داراي خواص درمانی بیآب     

هاي عضالنی و استخوانی، رماتیسم، قلب، اعصاب و بیماري. ودشهاي بسیاري مینیز موجب تسکین درد و درمان بیماري

اردبیل به درمان و تسکین هاي گرم معدنی استان مله امراضی است که استفاده از آباز ج... روان، چشم، زردي، پوست و

توسعه یافته و یا هاي گرم استان اردبیل در کشورهاي اسان، وجود حتی درصد اندکی از آببه گفته کارشن. انجامدآنها می

معدنی گرم و سرد دهنه آب 120ما حدود گذاري کالن در این کشورها را موجب شود، اتوانست سرمایهدر حال توسعه می

در کشورهایی که تنها دسترسی . موجود در استان چندان تاثیر شگرفی در بخش گردشگري استان ایجاد نکرده است

هاي درمانی موجب رونق گردشگري سالمت و در نتیجه کسب درآمد لینیکهاي معدنی دارند، ایجاد کمحدود به آب

اي هاي گرم معدنی بسیار غنی است تاکنون اقدام شایستههنگفت براي آنها شده اما با اینکه استان اردبیل در زمینه آب
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با  سردابهنیر و  شهر،، مشکینسرعیناستان اردبیل از جمله هايشهر. در زمینه بخش پزشکی و سالمت آن نشده است

هر  هاهاي گرم این شهرمعدنی به عنوان مهمترین کانون آب درمانی ایران شهرت جهانی دارد، آب هايداشتن آب گرم

هاي گرم آب.یک با خواص شیمیایی، درمانی و درجه حرارت متفاوت یکی از عوامل مهم جذب گردشگر به منطقه است

هاي اعصاب، روماتیسم، هیپاتیت، درمانی از جمله در زمینه درمان بیماريهاي موثر موجود در استان داراي ویژگی

به گفته کارشناسان؛ . باشداستخوانی، توانبخشی و غیره میهاي عضالنی وهاي چشم، بیماريهاي جلدي، بیماريبیماري

توسعه به منبع درآمد  هاي آب درمانی در کشورهاي پیشرفته و حتی کشورهاي در حالوجود درصد کوچکی از این جاذبه

کمترین استفاده در زمینه گردشگري  آنارزي مهمی براي این کشورها تبدیل شده است اما در استان اردبیل تاکنون از 

 هاي درمانی موجود در استان اردبیل شده،نهایت فعالیتی که در زمینه آب. سالمت و جذب درآمدهاي ارزي شده است

باشد بدون اینکه کارکرد درمانی آنها مورد استفاده مطلوب قرار آب تنی میپیشرفته براي شنا وهاي نسبتا ایجاد مجتمع

فاده از امکانات سه هزار تبعه جمهوري آذربایجان عمدتا براي است بیش ازهاي گذشته روزانه همچنین از سال. گیرد

گذاري که به واسطه فرصت سوزي و فقدان سرمایه 1شوندهاي گرم منطقه وارد استان اردبیل میدرمانی و نیز آب

هاي درمانی به اعتقاد کارشناسان، ایجاد کلینیک.زیربنایی استفاده مناسب از این فرصت نیز بصورت مطلوب نشده است

 هاي درمانی ویژه اتباع خارجی،ها، ایجاد کلینیکهاي آبگرم منطقه و استقرار پزشکان متخصص در این مجتمعدر مجتمع

هاي اساسی فعالیت تورهاي گردشگري در کنار فراهم کردن امکانات رفاهی الزم براي گردشگران خارجی از جمله اقدام

  .باشدوریسم درمانی در استان اردبیل میدر زمینه ساماندهی و توسعه ت

  روش تحقیق

و ) نوع تحقیق کیفی بوده و جنبه اکتشافی دارد(با توجه به اطالعات مورد نیاز، اهداف و ماهیت تحقیق  مقالهدر این 

هاي مورد روش. شداستفاده  2براي گردآوري داده ها از روش ترکیبی یا چند روشی ،تخصصی بودن موضوع مورد مطالعه

  ).به صورت مصاحبه باز(ن عبارتند از روش اسنادي، میدانی و مصاحبه با کارشناسااستفاده 

پژوهش اسنادي، پژوهش مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد؛ مانند آرشیوها یا آمار رسمی است:روش اسنادي

هاي  در این روش منابع اصلی مورد استفاده، کتب و مدارك منثور و منظومی است که از دوره. )1390نوابخش، مثنی، (

هاي ضبط وقایع تاریخی نیز در پژوهش اسنادي استفاده  از اسالید، فیلم و سایر تکنولوژي جدیداگذشته به جاي مانده و 

ی است که توسط شامل اطالعات و نتایج گیرند عمدتا ورد استفاده قرار میاسنادي که در پژوهش اسنادي م. شود می

اصالت یک تحقیق اسنادي به منابع . )1396،گیدنز(.اند ران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیدهگنویسندگان و پژوهش

:اي سه دسته هستند مآخذ مورد استفاده در تحقیقات اسنادي و کتابخانه. شود حائز اهمیتی است که از آنان استفاده می

) 2،ها و همچنین کتب تخصصی در یک رشته علمی ها، اطلس نامه ها، دانش کتب؛ شامل دو دسته فرهنگ لغت) 1

هایی است که  اسناد؛ شامل نشریه) 3،هاي عمومی و تخصصی ها و سایر مجله یات ادواري؛ شامل روزنامهها و نشر مجله

،ساروخانی(شوند منتشر می... رت دادگستري وصالح مثل بانک مرکزي، مرکز آمار قضائی وزا هاي ذي توسط سازمان

1393(  

رود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز بیرون می آوري اطالعات به محیطکه محقق براي گرد روشی است:روش میدانی

مورد نظر خود را  اطالعاتو غیره ها برقراري ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، مؤسسات، سکونتگاه

مشاهده و  در واقع او باید ابزار سنجش یا ظروف اطالعاتی خود را به میدان ببرد و با پرسشگري،. کندگردآوري می

هاي خود بپردازدتحلیل یافته و تجزیه بندي،مصاحبه و تصویربرداري آنها را تکمیل نماید و سپس به استخراج، طبقه

).1397نیا، حافظ(

                                                            
مصاحبه با فالحی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگري استان اردبیل. 1

2 . Multi method Research
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 ها،که ابتدا اطالعات و مباحث مطرح شده درباره موضوع در کتاب شداز روش تحقیق ترکیبی به این صورت استفاده 

و ضمن کسب آگاهی بیشتر از  شدآوري و سپس موارد مورد نیاز از این منابع فیش برداري جمع ...وها، مجالت روزنامه

  .  شدو همچنین مصاحبه با کارشناسان و متخصصان اقدام  صاحبه با افراد درگیر در این امرماهیت موضوع به مشاهده و م

  

  هاي تحقیقفنون گردآوري داده

هاي خاص جهت گردآوري تحقیق استفاده کنیکهاي تحقیق مورد استفاده از ابزارها و تحاضر با توجه به روش مقالهدر 

-که در استان اردبیل و کتابخانه.... از کتابها، مجالت، روزنامه ها و برداريبا استفاده از تکنیک فیش در روش اسنادي. شد

توریسم درمانی پرداخته شد و اطالعات مورد ها موجود بودند و همچنین با مراجعه به نشریات به بررسی آنها در حوزه 

با روش میدانی نیز محقق با حضور در مراکز درمانی و تفریحی به مشاهده و  قدر راستاي انجام تحقی.نیاز گردآوري شد

هاي خارجی پرداخت و از کارشناسان و مسئوالن مربوطه در استان که به نوعی با مقوله توریسم و مصاحبه با توریست

مصاحبه ... درمانی واند و یا ارتباطی مستقیم با آنها دارند مثل پزشکان، هتلداران، مدیران آبم درمانی در ارتباطتوریس

سواالت مصاحبه به صورت باز طراحی شده بود و متناسب با روند مصاحبه پژوهشگر سواالت جدیدي را نیز . عمل آمدبه

  .دادهاي خود را با کارشناسان امر تا رسیدن به حد اشباع ادامه و مصاحبه. کردمطرح می

  

  تحقیقو سواالت اهداف 

 شناسایی-1مقاله حاضر براي دستیابی به چارچوبی مناسب از توسعه توریسم درمانی در استان اردبیل داراي سه هدف 

مشکالت و موانع موجود بر سر راه  شناسایی - 2در زمینه توریسم درمانی اردبیل هاي بالقوه و بالفعل استانتیظرف

 به راهکارهاي عملی براي توسعه صنعت توریسم درمانی در استان دستیابی -3اردبیل  توسعه توریسم درمانی در استان

 هایی در زمینه توسعه توریسماستان اردبیل داري چه پتانسیل- 1است که بر این اساس بدنبال پاسخگویی به چهار سوال 

هاي بالقوه را به بالفعل توان ظرفیتچگونه می- 3؟کدامندمشکالت توسعه صنعت توریسم درمانی -2است؟ مانیدر

باشد تا بتواند در عرصه توسعه می چیست؟ درمانی براي توسعه صنعت توریسم هامهمترین راهکار- 4تبدیل کرد؟ 

  .توریسم درمانی استان اردبیل گامی مثبت برداشته باشد

  

  هاي تحقیقیافته

ها و پتانسیل. اندبدست آمدهمطالعه اسنادي، مشاهده میدانی و مصاحبه  بر اساسوبر اساس سواالت پژوهش ها یافته

هاي بالقوه و راهکارهاي توسعه توریسم درمانی استان ، تهدیدها، چگونگی بالفعل کردن ظرفیتمشکالت و موانعها، فرصت

  .آنها پاسخ گفته است اردبیل مسایلی هستند که مقاله به

  

  اردبیل استانتوریسم درمانی  هايو فرصت هاپتانسیل

مطالعات، مشاهدات و . هاي استان اردبیل در زمینه توسعه توریسم درمانی استها و فرصتسوال اول مربوط به پتانسیل

باالي توریستی است که یکی از مهمترین آنها  دهد استان اردبیل داراي پتانسیلهاي انجام گرفته نشان میمصاحبه

  .ارایه شده اند 1جدول شماره ها در این پتانسیل.استتوریسم درمانی 

  هاي توریسم استان اردبیلها و پتانسیلظرفیت: 1جدول شماره 

  هاو ظرفیت هاپتانسیل  ردیف

  بهار و تابستاندر  یط آب و هوایی بسیار خنک و مناسبشرا  1

  گرم با خواص درمانیهاي آبچشمه  2

  هاي معدنی گرم و سردآب  3



٨

  آثار تاریخی گرانبها با تمدنی دیرینه  4

  کوه و نزدیکی به دریاي خزر چه، جنگل،دریادارا بودن همزمان   5

  هاي تاریخیموزه  6

  و جاده اسالم به خلخال در کشور از جمله جاده حیران طی با مناظر بسیار زیبا و کم نظیراي ارتباراهه  7

  انزلی و آستارا صله بسیار کم با مناطق آزاد بندرفا  8

  قفقاز دروازههمسایگی با جمهوري آذربایجان و   9

  تولید مواد اولیه در سطح استان و ارایه مواد غذایی با قیمتی بسیار ارزان  10

  مجموعه کوهستانی سبالن  11

  قلوجنگل تفریحی فند  12

  هاي مختلفو فوق تخصصی در زمینه یامکانات و مراکز درمانی پزشکی در حد تخصصرشد   13

  وجود پزشکان مجرب در استان  14

  ...ودرمانینمک، درمانیلجن، درمانیاز جمله آبهاي درمانی گذاري در زمینهامکان سرمایه  15

  وجود گیاهان دارویی در نقاط مختلف استان  16

  

د نهاي فراوانی در ابعاد توسعه توریسم دارر استان اردبیل وجود دارد و هر کدام ظرفیتدهایی که از میان همه پتانسیل

استان اردبیل . شودهاي توسعه این بخش از توریسم پرداخته میظرفیتاما با توجه به تمرکز مقاله بر توریسم درمانی به 

از مهمترین مقاصد گردشگري سالمت در سطح کشور و و معدنی یکی ، سردگرمدهنه آب 120نزدیک به با دارا بودن 

در حال حاضر از . تواند نقش موثري در توسعه توریسم درمانی استان داشته باشدها میباشد و توسعه این آبمنطقه می

و نه  هاي گرم براي درمان مثل فیزیوتراپی فراهم استشود چرا که نه امکانات آبتنی استفاده میها به صورت آباین آب

کنند و نه کسی یا دستگاهی مسئول درمانی توصیه میاي از آبپزشکان، مریضی را براي درمان به استفاده چند جلسه

  .اندارایه شده 2در جدول شماره هاي استان گرمآبمهمترین اطالعات مربوط به .نیستتوسعه این امر 

  و خواص درمانی آنها ، حوزه جغرافیاییهاي استان اردبیلآبگرم: 2جدول شماره 

  خواص درمانی  شهر  گرمچشمه و آب نام  ردیف

    مجتمع آبدرمانی سبالن  1

  

  

  

  

  سرعین

  

  

  نیضالع هاياسپاسمو روماتیسم،پوستی هايبیماري،مفاصل دردهاي

  هاي عمومی و تسکین دردهاي عصبی و مفصلی بیماري  بش باجیالر   2

  و اعصاب) درد دست و پا(سیستم حرکتی هاي  بیماري  )سوییقهوه(خانهقهوه  3

  تسکین دردهاي عضالنی و رفع روماتیسم  ژنرال  4

  بیماریهاي چشم  گوزسویی  5

، )دردهاي مزمن روماتیسمی(هاي عمومی، سیستم حرکتی بیماري  گاومیش گلی  6

  نهاي قلبی و نیز تقویت عمومی بدهاي زنان، و بیماريبیماري

  عمومی و تسکین اعصاب و دردهاي مفصلیهاي بیماري  پهنلو  7

  دهنده اعصاب و روان تسکین دردهاي روماتیسمی و نیز آرامش  )سوییاعصاب(سو قره  8

  یدنوشیدنی طبیعی و مف  ارجستان  9

  دردهاي روماتیسمی، مفصلی و تسکین دردهاي عضالنی  سوساري  10

  جلدي هاي عصبی و امراض دردهاي مفاصل، تسکین بیماري  حمام شفا  11

  هاي عصبی، بیماري)دست و پا(سیستم حرکتی   ایرانیان  12

  هاي عصبیامراض پوستی، دردهاي مفاصل و بیماري  شهر آفتاب  13

  دستگاه گوارش و کلیه  علیگل  14

  هاي مفاصل، گوارشی و متابولیکی و دردهاي عصبی بیماري  درهبیله  15

    شابیل  16

  

  

  دردپا و کمر درد

  هاي چشم، مفاصل و پوست بیماري  ایالندو سویی  17

  رماتیسم  قینرجه  18



٩

    قوتورسویی موئیل  19

  

  

  شهرمشکین

  هاي سطحی و پوستی بیماري

  رماتیسم و درد دست و پا  سوییملک  20

  گوارشی ها، سیستم حرکتی، اعصاب و یم زخمهاي عمومی، ترم بیماري  سوییموئیل  21

  هاي پوستی و چربی بیماري  سویی الهرودقوتور  22

ها، التیام دردهاي روماتیسمی، تقویت سیستم تسریع در تنفس ریه  آخارباخار  23

  ایمنی و آرامش اعصاب و روان

  زیروله  24

  

هاي ، تقویت عمومی بدن، تمدد اعصاب، بیماريهاي عمومی بیماري

  گوارشیو  تنفسیجلدي، روماتیسم مزمن 

    )سردابه(داوا ساري  25

داوا ساري

  )سردابه(

  هاي یرقان و گوارشیبیماري

  امراض پوستی و درد مفاصل  یددي بولوگ  26

  امراض پوستی و مفصلی مثل روماتیسم و درد مفاصل  کیوي  گرم کیويآب  27

    سوایستی  28

  

  نیر

  هاي عمومی، اعصاب و سیستم حرکتی هاي گوارشی، بیماري بیماري

  هاي مفاصل، گوارشی و متابولیکی و دردهاي عصبی یماريب  دیپگل  29

  دردهاي مفاصل، رماتیسم و امراض پوستی  شیرانقره  30

هاي مزمن زنان، دردهاي رماتیسمی،  هاي پوستی، بیماري بیماري  )برجلو(بوشلی   31

  هاي متابولیکی و گوارشی هاي اعصاب و بیماري بیماري

  امراض پوستی  سقزچی  32

    ازناو  33

  خلخال

  هاي مفصلی و رماتیسم بیماري

  هاي مفصلی و رماتیسم بیماري  میرعدیل  34

  هاي مفصلی و رماتیسم بیماري  خلخال  35

  

در حال حاضر این استان با  .استان اردبیل به لحاظ امکانات پزشکی و مراکز درمانی شرایط مناسبی دارد: هابیمارستان

هاي ، بیمارستان)وي، بوعلیبیمارستان امام خمینی، فاطمی، عل(چهار بیمارستان و مرکز آموزشی درمانی دولتی 

. باشدهاي پزشکی بخش خصوصی، آماده ارائه هرگونه خدمات پزشکی و درمانی میهاي مجهز، مطبخصوصی، آزمایشگاه

فروشی و تمامی خدمات مرتبط با بخش سازي و عینکسنجی، عینکزیوتراپی، بیناییهایی چون فیو به تبع آن زمینه

  .یابندپزشکی و درمان توسعه می

فعالیت مؤسسات گردشگري جهت جذب توریست به منظور درمان در استان اردبیل با مشکالتی : مؤسسات گردشگري

از جمله مشکالتی که در این حوزه . استان موثر بوده استمواجه بوده است که به نوبه خود در میزان حضور توریست در 

گذاري بخش خصوصی در عدم سرمایهفرآیند طوالنی براي کسب مجوز، عدم همکاري نهادها،: عبارت است ازوجود دارد

در حال حاضر تنها یک مؤسسه گردشگري در استان مجوز فعالیت دارد و نبود رقیب براي مؤسسات موجب .این زمینه

الزم به ذکر است مؤسسات گردشگري استان در فرستاندن توریست فعالیت قابل . شودائه خدمات با کیفیت پایین میار

  . اندوریست موفقیت زیادي نداشتهاي دارند ولی در زمینه جذب تمالحظه

  

  توسعه توریسم درمانیو موانع مشکالت 

هاي حاصل از طبق یافته. استبر سر راه توسعه توریسم درمانی  و عواملی است که مشکالتسوال دوم پژوهش مربوط به 

ها و نبود عدم همکاري دستگاهتوسعه صنعت توریسم درمانی در استان ناشی ازموانع و مشکالتبیشترین ،فرآیند تحقیق

توریستم  ها و مشکالتخود را مسئول همه ناهماهنگی ویک سازمان و نهاد مشخص که متولی مستقیم این امر بوده 

ها همکاري در توسعه توریسم درمانی را چرا که در حال حاضر همه دستگاه. درمانی استان بداند، نه فقط قسمتی از آن

- انگاري در زمینه عمل به حدود صفر میکاري و سهلدانند که آن نیز با کوچکترین کماز وظایف خود میبخشیفقط
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عدم موفقیت در جذب هاي تحقیق ناشی از درمانی بر اساس یافتهنعت توریسم عمده توسعه ص مانعدومین . رسد

گذر نهاد و سازمان خود رد و همه به فکر منافع آنی و زودگذار در استان است که آن نیز متولی مشخصی نداسرمایه

انی و بررسی مید. نگرانه الزم است که وجود ندارداي و آیندهتوسعهدر این امر یک نگرش منطقی، علمی، .هستند

شود اما به مستعد در زمینه گردشگري محسوب می مناطقیکی از  استان اردبیلرغم آنکهمصاحبه ها نشان داد علی

سومین . مطلوب و قابل توجه نبوده است کشورها مناطق ایران و دیگر در مقایسه با سایردالیل بسیاري رشد این بخش 

نگر در صنعت مدت و سطحیتوجه به اینکه مدیریت کوتاهبا . است ت کالن در صنعت گردشگريیضعف مدیرمانع 

ت دولتی پاسخگوي نیازهاي یلذا مدیر ا به مرحله سود دهی نخواهد رساند،گردشگري جوابگو نخواهد بود و این صنعت ر

-یمدت و بلندمدت مریزي کوتاههاي الزم به همراه برنامهدر صنعت گردشگري ایجاد زیرساخت.این صنعت نخواهد بود

 مدیریتی در تو تغییرا هابه دلیل کوتاه بودن عمر مسولیتیلذا مدیریت دولت. تواند این صنعت را به شکوفایی برساند

عدم توجه به توسعه منابع ،چهارمین عامل.باشدپذیر نمیهاي بلندمدت امکانریزيتمام سطوح سازمانی اجراي برنامه

از لحاظ  شده در صنعت جهانگردي عموما نیروهاي به کار گرفتهمعموال اغلب  .گرددبرمی انسانی در صنعت گردشگري

هاي و در این صنعت بدون توجه به ویژگیباشندمیآموزش هاي الزم فاقد و نیز علمی غیر مرتبط با صنعت گردشگري 

ها و آثار منفی و عدم توسعه این خود باعث افزایش هزینه .اندزایی وارد میدان عمل شدهمدرآآن و فقط با دید تجاري و د

از  است که رسانی و تبلیغات در زمینه جذب گردشگرضعف در اطالع پنجمین عامل،. است گردشگري در کشور شده

هاي گردشگري آن رسانی و تبلیغات در خصوص ایران و امکانات و جاذبهعوامل مهم جذب گردشگر از سایر کشورها اطالع

باشند در این خصوص فعالیتی نهادهاي درگیر با صنعت گردشگري که متولیان اصلی این صنعت میها و مانساز. باشدمی

ایران را به عنوان یکی از مقاصد دشگران خارجی به دلیل عدم آشنایی، لذا گر. اندندارند و یا بسیار ضعیف عمل کرده

چون امارات با تبلیغات گسترده اقدام به در صورتی که کشورهاي نوظهوري هم .دهندگردشگري در لیست خود قرار نمی

  .آوردنماید و ساالنه درآمد کالنی از این صنعت به دست میجذب گردشگران خارجی می

اي مواجه است و استان اردبیل عالوه بر مشکالت کشوري با برخی مشکالت در ایران با مشکالت عدیده این صنعت     

. ن اردبیل استاوالن دولتی به استئکی از مهمترین آنها عدم نگاه درست مسی .کنددست و پنجه نرم میمختص خود نیز 

هاي اما نگاهه باشدتتواند داشمیاردبیل با کمترین هزینه بیشترین سود را در روزآمدترین صنعت دنیا  رغم اینکهعلی

 توانایی ارایهفوق کشاورزي شده که در سه بخش  و ماندگی این استان از حیث توریسم، صنعتآمیز باعث عقبتبعیض

که توریسم درمانی در استان اردبیل  و موانع مشکالتاي تحقیق در ارتباط با هیافته. داردرا وريعملکرد و بهرهبهترین 

  :ندارایه شده ا 3در جدول شماره توان شاهد بود، برخی از آنها مختص استان و برخی دیگر در هر نقطه از ایران می

  توسعه توریسم درمانی استان اردبیل و موانعمشکالت : 3جدول شماره 

  و موانع مشکالت  ردیف

اي  به موضوع و عدم وجود نگاهی کلی و استانی نسبت به مسئله وجود نگرشی مقطعی و سلیقه  1

  توریسم درمانی

  شودزمینه میکاري در این ها و نهادها از وظایف همدیگر که باعث کمعدم اطالع سازمان  2

  و عدم مشارکت بخش خصوصی گذاريعدم موفقیت در جذب سرمایه  3

  هادر برخی موارد عدم آگاهی مردم از نحوه تعامل با توریست  4

  افتدماند و در عمل هیچ اتفاقی نمیدر حد حرف باقی می ها صرفاهمکاري همه دستگاه  5

  این بخش هاي خارجی و عدم حمایت ازمشکالت بیمه توریست  6
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  در این بخش... و ها، عدم شناخت به سالیق توریستهاي خارجیبه زبان

  توریسم سالمت و درمانیاي جامع براي مدیریت مانهنبود سا  10

  هاي معدنی استانها و چشمهگرمعدم برندسازي آب  11
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، فقهی و و نگرش فرهنگی قوانین و مقررات سخت و دست و پا گیر در جهت جذب توریست خارجی  13

  و غفلت از منافع اقتصادي به صنعت توریسم مذهبی

  استان اردبیل در مسیر و لیست توریسم ایرانقرار نگرفتن   14

  در زمینه توریسم درمانیمناسب عدم تبلیغ   15
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هایی هستند که اطالعات کافی مند به مکانها عالقهتوریست. عدم تبیین حقوق گردشگري در ایران  18
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  سازي، تعمیر و نگهداريموثر جهت کنترل در ارتباط با به

  

  استان اردبیل درتهدیدهاي توریسم درمانی 

بنابراین متولیان امر باید نسبت . تواند تهدیدهایی هم داشته باشدهاي فراوانی که دارد میرغم فرصتتوریسم درمانی علی

  .اندارایه شده 4نتایج حاصل از تحقیق در جدول شماره  .جدي باشندبه این مسایل حساس بوده و در کاهش و حذف آنها 

  تهدیدهاي توریسم درمانی به استان اردبیل: 4جدول شماره                                 

  تهدیدها  ردیف

درمان  برايکه هاي خارجیتوریست ازاحتمال ورود بیماري مسري و قابل انتقال   1

  .شوندمی استانوارد 

  خروج دارو از کشور به صورت غیرقانونی و قاچاق  2

  .کنده دولت براي آن یارانه پرداخت میدرمان بیمار خارجی با ارائه خدماتی ک  3

  امکان بروز تخلف، تقلب و رشوه در مراکز درمانی  4

ها و خارج از دیگر استانبراي ارائه خدمات پزشکی در  استانخروج پزشکان از   5

  .یک پزشک براي سیستم آموزشی هزینه بسیار باالیی داردتربیت . کشور

  پذیري فرهنگ بومی در اثر التقاط فرهنگیآسیب  6

  

  هاي بالقوه استان اردبیل چگونگی بالفعل کردن ظرفیت

مدیریت، درایت در این زمینه . استهاي بالقوه به بالفعل ظرفیتتبدیل گیچگونسوال بعدي پژوهش بدنبال دستیابی به 

گردشگري بالقوه استان اردبیل هاي در مورد وجود ظرفیت. کاردانی همیشه راهگشاي بسیاري از مشکالت بوده و هست و

مدیریت مبنی بر اصول یکتوان نبودهاي حاصل از تحقیق میلذا بر اساس یافته .اي وجود نداردز هیچ شک و شبههنی

ها دانست و در صورتی که گذاري را علت بسیاري از ناکارآمديعلمی، تعدد متولیان امر، عدم موفقیت در جذب سرمایه

یت امور اي به مدیرمتخصص و کاردان سپرد تا با رویکردي علمی و فراسلیقهبتوان امور مربوط به گردشگري را به افراد

صنعت توریسم در  هاي الزم را براي توسعه همه جانبهحوزه توریسم درمانی بپردازند و زمینهتوریستی استان و مخصوصا 

  .بودهاي بالقوه به بالفعل توسعه این صنعت و تبدیل ظرفیتتوان شاهدمی ،استان فراهم کنند
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  راهکارهاي توسعه توریسم درمانی استان اردبیل

هاي تحقیق مهمترین با توجه به یافته. استدرمانی براي توسعه توریسم هاي مهمراهکارسوال چهارم در ارتباط با 

  .ارایه شده است 5در جدول شماره راهکارها جهت توسعه این صنعت در سطح استان 

  راهکارهاي توسعه توریسم درمانی استان اردبیل: 5جدول شماره 

  راهکارها  ردیف

  تشکیل کارگروه و تیمی ویژه براي ساماندهی امور مربوط به توریسم درمانی  1

  در این زمینه جهت تسهیل در امور توریسم درمانیها همکاري همه دستگاه  2

  گذاري در استان اردبیلسرمایهفراهم کردن زمینه براي   3

مانند ارائه تسهیالت بانکی با (گذاران در استان امتیازات ویژه براي سرمایه  4

  )نرخ سود کمتر

  یالمللهاي ملی و بیناي از شبکه استانی و همچنین شبکهتبلیغات رسانه  5

جلوگیري از تعدد متولیان صنعت توریسم و سپردن امور توریسم درمانی به   6

  یک دستگاه یا ارگان مشخص

  آذربایجانیهايتوریست خارجی بویژههايونقل براي توریستساماندهی حمل  7

افزاري از سوي نظام سالمت و میراث فرهنگی براي طراحی سیستم نرم  8

  درمانی و سالمتمعرفی امکانات توریسم 

-، اصول و آداب تشریفات، احترام و مشتريآموزش توریسم درمانی و سالمت  9

  این بخشبراي فعاالن  داريم

  

  گیريبحث و نتیجه

باشد که سبک خاصی جدیدي است و نتیجه تغییر و تحوالت سریع جوامع و پیشرفت تکنولوژي میپدیده نسبتا توریسم 

. کنندامروزه جهانگردان بیشتري با هدف درمان مسافرت می. به ارمغان آورده است از زندگی را براي انسان مدرن

گسترش این پدیده نیز به نوبه خود تاثیر زیادي بر امور فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و حتی سیاسی جوامع گذاشته 

ناپذیر ساخته است چرا که هر بو توجه به این موضوع را امري اجتنا یابدمیاین پدیده هر روز اهمیتی روزافزون . است

به همین خاطر . ها براي کشور میزبان ارز آوري داردسه برابر بیشتر از سایر توریست آیدمی توریستی که به منظور درمان

اي که این به گونه. هاي گسترش توریسم درمانی را فراهم کنندهمه کشورها سعی دارند تا در رقابتی تنگاتنگ زمینه

ل حاضر چنان گسترده شده و سودآوري زیادي براي کشورها فراهم کرده که امروزه از آن تحت عنوان پدیده در حا

لذا با . اندشود و حتی برخی کارشناسان عنوان اقتصاد نامرئی را براي این پدیده برگزیدهصنعت توریسم درمانی یاد می

و  شدهریزي برنامه قبلهانیز در این زمینه از سال در ایرانتوجه به اهمیت موضوع توریسم درمانی براي همه کشورها، 

باشند که یکی هاي گردشگري و توریسم درمانی میمناطق مختلفی از کشور داراي پتانسیل. است شده اقداماتی نیز داده

 هاي الزم براي توسعههاي مهم گردشگري استان نیز وجود زمینهاستان اردبیل است و از شاخصههاي مهم، از قطب

هاي گرم و معدنی استان، آب و هواي مساعد، مناطق زیباي طبیعی و بکر وجود آب آنهامهمترین . توریسم درمانی است

تواند ارزآوري فراوانی را براي کشور به کشور آذربایجان است که می کوهستانی، مناطق جنگلی و همچنین هم مرزي با

  . همراه داشته باشد

دهند که بحث هاي تحقیق نشان میهاي باالي توریسم درمانی در استان یافتهانسیلعلیرغم وجود ظرفیت و پت     

هاي چرا که هنوز از آب. توریسم درمانی در استان چنان که باید هنوز جا نیفتاده است و مسیري طوالنی را در پیش دارد

اي، شکل مواجه است، نگرشی سلیقهگذاري با مشود، جذب سرمایهاستفاده می) تنیآب(درمانی استان به صورت سنتی 

-مدت به منافع کلی و بلندمدت ترجیح داده میم وجود دارد، منافع کوچک و کوتاهمقطعی و سطحی به مسئله توریس
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سازمان و یا دستگاهی مسئولیت مستقیم شود و هیچ نهاد،شود، از نظرات کارشناسان و متخصصان بهره الزم برده نمی

  .توریسم درمانی را بر عهده نداردتمامی امور گردشگري و 

رسد بهتر است مسئولیت این امر باشد و به نظر میلذا روند حاکم بر این مسئله جوابگوي نیازها و ابعاد موضوع نمی     

با توجه به اهمیت فراوان مسئله به یک سازمان یا دستگاهی سپرده شود که فراتر از نگرش و دیدگاه استانی، داراي 

سازي را بر عهده بگیرد چرا که ریزي و تصمیمبه مسئله باشد و در این حوزه مسئولیت سیاستگزاري، برنامه نگرشی ملی

موضوع توریسم درمانی و عواید و فواید آن بسیار بیشتر از آن است که انجام وظایف امور آن به تیمی محول شود که 

هر کسی در واقع . ن حال کار خاصی را نیز انجام ندهنداعضاي آن از دستگاههاي مختلف استانی انتخاب شوند و در عی

تند ولی واقعیت این ها نیز اذعان دارند که آماده هرگونه همکاري هساندازد و همه دستگاهتوپ را در زمین دیگري می

صنعت  وسعهتلذا با این روند امیدي به . مانندها در حد حرف باقی میو این همکاري. شودکاري انجام نمیاست که عمال 

هایی براي حل مسائل دهد تشکیل چنین تیمهمانطور که نتایج تحقیق نشان می.توریسم درمانی در استان وجود ندارد

توریسم درمانی مناسب نبوده و نیست چرا که مسئله وسیعتر و گسترده تر از آن است که با چند جلسه چند ساعته 

کارگروه و امثال آن براي انجام اموري رسد تشکیل تیم،لذا به نظر می. دادمسائل آن را حل و راهکارهاي الزم را ارائه 

اي گسترده، همه زمانی و همه مکانی طرح نوروزي و امثال آن مناسب است تا براي پدیدهمدت مانند اجراي کوتاه

حد وزارتخانه تاسیس شود و براي اداره امور توریسم و توریسم درمانی نهاد و یا سازمانی در اگر به همین خاطر . توریسم

کار سیاستگزاري، برنامه ریزي و اجرا را بر عهده بگیرید و نگرشی ملی و فرا استانی به مسئله داشته باشد و از قبل 

حل بسیاري زایی و ارائه خدمات و شاهد اشتغالتوانمیبحث ارز آوري را براي کل کشور در نظر بگیرد  هاي خودفعالیت

ضمن حل بسیاري از مشکالت مانند هاي موجود،توان با استفاده از پتانسیلبدین ترتیب می .بودضالت از مشکالت و مع

حتی با گسترش . بیکاري و امثال آن زمینه رشد و شکوفایی فرهنگ و اقتصاد را در سطح استانی و کشوري فراهم کرد

المللی، اي و بینحوزه سالمت در سطوح ملی، منطقهتوان به توسعه مبادالت بازرگانی در می و درمانی گردشگري سالمت

هاي پیشرفته، بسط مناسبات اقتصادي، فرهنگی و توسعه صادرات، کسب درآمد ارزي، تبادل و انتقال دانش فنی و فناوري

  .اجتماعی و توسعه اشتغال دست یافت

م درمانی براي کشورهاي اسالمی و منطقه تواند با تدبیر و مدیریت کارآمد حتی به مهمترین مقصد توریسایران می     

توسعه .مطرح شود و به جایگاه واالي خود دست یابد عنوان یک الگوي توریستی در منطقهتبدیل شود و از این رهگذر به 

هاي گردشگري استان هاي موجود آنها از جمله ظرفیتدشگري کشور و استفاده از پتانسیلهاي گرهمه مناطق و قطب

 درمانیتوریسملذا توسعه صنعت . تواند در خدمت رسیدن به چنین هدف مهم و ملی  مورد استفاده قرار گیرداردبیل  می

و ارائه خدمات بهینه سالمت به گردشگران خارجی در تعمق نفوذ فرهنگی و توسعه دیپلماسی عمومی جمهوري اسالمی 

به این مهم پیشنهاداتی در انتهاي مقاله ارایه می  براي دستیابی. ایران در میان ملل منطقه نقش ممتازي خواهد داشت

  .شود

  

  پیشنهادهاي پژوهش
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  هاي عمرانی نیمه تمام مانند احداث کمربندي سبز در استانپیگیري طرح-19
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