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 چكیده

و است؛ پایدار گردشگری با آن ارتباط و سالمت گردشگري مطالعه ي و بررسی منظور به مدلی ارائه حاضر پژوهش                     هدف
دانش کاربرد بررسی و آزمودن بلکه نیست، علمی کشف صرفا اصلی هدف کاربردی های پژوهش در که جایی آن                     از
ذینفعان استفاده مورد تواند می آن از حاصل نتایج چون است، کاربردی هدف نظر از تحقیق این روش بنابراین                     میباشد،
کیفی روش به ها داده گردآوری نحوه و است. شده انجام فراتحلیلی و اکتشافی روش به لذا گیرد. قرار گیرنده                      تصمیم
در و دلفی، روش به تخصصی مصاحبه های انجام با خبرگان با مصاحبه ها داده آوری گرد ابزار و گرفته                     صورت

 نهایت SWOT می باشد.

 

 واژه هاي كلیدي:  گردشگري سالمت، گردشگری پایدار، اقتصاد مقاومتی، توریسم درمانی.

 

 1- مقدمه
بر شود. می محقق هایش جاذبه و طبیعت و آن مکمل امکانات و پزشکی علم از ایی مجموعه با سالمت کلی طور                        به
سالمتی منظور به افراد مسافرت گردد می هدف این به منجر که راههایی از یکی گردشگری جهانی سازمان تعاریف                     اساس
از کمتر تا ساعت 24 حداقل از فرد ذهنی و جسمی سالمت بازیابی و بهبود ، حفظ منظور به سالمت گردشگری . باشد                         می

 یک سال صورت می پذیرد . عوامل اصلی که موجب ظهور گردشگری سالمت گردیده عبارت است از :
بویژه1. و تحرک بدون زندگی عوارض به توجه با ، قوا تجدید و روزمره زندگی های تنش از رهایی به                      نیاز

اختالالت به ابتال احتمال و موجود های آلودگی و حرکتی فقر ی نتیجه در سالمندان در مزمن بیماریهای                    شیوع
 جسمی ، فیزیکی ، ذهنی و روانی اقشار جامعه از جمله سالمندان به شدت احساس گردیده .

.2، علمی مختلف های حوزه در عملی بازدهی افزایش موجب ناپذیری اجتناب طور به که اجتماعی سالمت                   توسعه
 فرهنگی ، ورزشی و هنری می شود .

 اشتغال زایی3.

 نجات و حفظ طبیعت و بهره مندی از آن.4.
 
 



 

 بیان مسئله

آینده سال چند در گردشگري جهاني سازمان بیني پیش اساس .بر است جهاني اقتصاد هاي بخش پویاترین از                    گردشگري
خواهد اختصاص خود به را جهاني تجارت بخش بزرگترین و گرفت خواهد قرار صنایع ي همه رأس در گردشگري                     صنعت
فوق خدمات ارایه بر مبني گسترده تبلیغات با شوند مي شناخته گردشگري مقاصد به كه كشورهایي امروزه دلیل همین به .                       داد
سه معادل پزشكي گردشگر هر كه چرا ، اند داده افزایش را مقاصد این جذابیت گردشگري، كنار در پزشكي ي                      پیشرفته
، فراوان باستاني آثار كهن، فرهنگي داشتن با ایران پهناور كشور كند. مي خود میزبان كشور وارد ارز عادي                     گردشگر
دانش قدمت دیگر سویي است.از منطقه در خویش همسایگان سرآمد معدني، آب و گرم آب هاي چشمه و جذاب و بكر                       طبیعتي
تناور درخت ي ارزنده ي ثمره سینا ابوعلي الرئیس شیخ جهان پزشكان سرآمد . است آن تاریخ بلنداي به سرزمین این در                        طب
. است ها زمان تمام در ها چهره معروفترین از یكي و اسالمي هاي سرزمین تمام دانشمند ترین مشهور او ، است ایراني                         تمدن
و كاربردي هاي پژوهش اند.انجام یافته دست شگرفي هاي پیشرفت به ایران در پزشكي كادر و طب علم دانشمندان                     امروزه
غیرتهاجمي درماني هاي ،روش العالج صعب بیماریهاي ،درمان باروري فناوریهاي و سلولي علوم ي زمینه در                  بنیادي
دستاوردهاي از بخشي فقط متخصص نیروهاي تربیت و ها بیماري از بسیاري كني ریشه و پیشگیري واكسن                   ،ساخت
و ریزي برنامه با ایم نتوانسته تاكنون اي وپیشینه امكانات چنین داشتن رغم ،علي است ایران در پزشكي علم                     دانشمندان
سالمت گردشگري ي توسعه در قبولي قابل سهم و اقدام گردشگري هاي زیرساخت ي توسعه به نسبت مناسب                    سیاستگذاري
عوامل و سالمت گردشگري ي زمینه در ایران كشور هاي توانمندي بررسي تحقیق این اصلي مسائل از یکی باشیم.                     داشته

 موثر بر توسعه ي همه جانبه ي آن است.

 2- اهمیت و ضرورت تحقیق
را زیادي گردشگران تواند مي تنهایي به كدام هر ایران فراوان و طبیعي هاي جاذبه و ماهر و متخصص پزشكان                      وجود
است ضروري لذا نشده، برده مناسب استفاده امكانات این از مختلفي دالیل به تاكنون كه است حالي در این . كند جذب خود                         به
ذیربط مسئولین به آن گذاشتن اختیار در وبا شناسایي آن قوت و ضعف نقاط كشور، در صنعت این موجود وضعیت بررسي                       با
به را است ایران ي شایسته و لیاقت كه بازاري سهم رقبا دیگر به نسبت رقابتي مزیت ایجاد با بتوان بهتر مدیریت اعمال                         و

 دست آورد.

 3- ادبیات تحقیق و مبانی نظری
هر شامل فرایند این افتد. می اتفاق گردشگر یک مسافرت جریان در که شود می اطالق فعالیتهایی مجموعه به                     گردشگری
همچنین گردد، می نیز آن خاطرات یادآوری حتی و بازگشت اقامت، مقصد، به مسافرت سفر، ریزی برنامه قبیل از                     فعالیتی
مهمان و میزبان میان تعامل و مختلف کاالهای خرید نظیر دهد می انجام سفر از بخشی عنوان به گردشگر که را هایی                        فعالیت
می اتفاق سیاحتگر یک سفر جریان در که را انفعالی و فعل و فعالیت هرگونه توان می کلی طور به گیرد. می بر در نیز                           را

 افتد را گردشگری تلقی کرد. این تعریف چهار مرحله از فعالیت مصرف کننده را دربر می گیرد :
 

یک● برای ریزی برنامه یا جا داری نگه دوستان، و اقوام از وجو پرس اطالعات، کسب نظیر اولیه                    Oiاقدامات
 بازدید روزانه  و آماده شدن برای سفر.

 مسافرت به مقصد و بالعکس که احتماال شامل توقف شبانه در مسیر نیز می شود.●
 فعالیت هایی که در مقصد انجام میشود و ممکن است به صورت یکنواخت و معین یا بسیار متنوع باشد.●
 فعالیت های بعد از سفر نظیر چاپ عکس و گفت و گو و بحث درباره تجارب سفر.●

دالیل و چگونگی درباره را روشنی دیدگاه و هستند گردشگری فعالیت تحلیل برای خوبی آغاز نقطه متوالی مراحل                    این
در مقصد یک توانایی درباره را مهمی نکات همچنین و سفر هر ارزش با عوامل درباره افراد نظرهای نقطه و سفر                       انجام
– مبدا شبکه یک قالب در را گردشگری نظران، صاحب از برخی همچنین دهند. می قرار ما روی پیش مشتری دوباره                       جلب
گردشگری ایم: آورده زیر در را گردشگری با رابطه در پیرس از تعریفی مثال برای . اند داده قرار بررسی مورد                       مقصد
از شود می عرضه و درخواست گوناگونی خدمات مقصد، تا مبدا از آن مختلف مراحل در که آنجا از و بوده جانبه چند                         فعالیتی
اغلب که دارد وجود مقصد یا مبدا زیادی تعداد ای منطقه یا کشور در احتماال این بر عالوه است. پیچیده نیز جغرافیایی                        لحاظ

 آنها دارای هر دو خصوصیت حرکت (مبدا) و پذیرش(مقصد) هستند.



 

  4- انواع گردشگری
حالیکه در نداشت، وجود اجتماعی طبقات به توجه با جهانگردی اشکال تفکیک امکانات اول، جهانی جنگ از قبل                    تا
زمان مدت به توجه با است. هدف و انگیزه مکان، زمان، شامل عوامل این که داد قرار استفاده مورد را عواملی باید                        امروزه
و نمود صحبت مدت دراز جهانگردی و مدت کوتاه جهانگردی از توان می مسافرت مدت طول دیگر عبارتی به یا و                       اقامت
آبان (از زمستانی توریسم شامل که را جهانگردی از نوع دو توان می نیز سال فصل اساس بر کرد. تفکیک یکدیگر از را                         آنها
توریست که اقامتی محل یا و مسافرت مکان نمود. مشخص است، ماه) مهر تا اردیبهشت (از تابستانی توریسم و فروردین)                      تا
های خانه یا و شخصی ویالی کمپینگ، هتل، در است ممکن اقامت دارد. می عرضه را معینی شکل نیز، کند می                       انتخاب
این که گیرد می صورت دریایی یا و هوایی زمینی، نقل و حمل وسایط توسط معموًال مسافرتهایی چنین انجام باشد. ای                       اجاره
(رضوانی، آورد بوجود را دریایی و هوایی زمینی، جهانگردی بنام را جهانگردی از خاصی شکل تواند می خود نیز                     عامل

 علی اصغر؛ 1379: 18). مهمترین انواع گردشگری شامل موارد زیر می باشد :
در کنند. می سفر دیگری محل به پزشکی اهداف با عمدتًا افراد گردشگری، از شکل این در : سالمت گردشگری -4-1                     1

در شوند. می محسوب درمانی گردشگران جزو هم آنها که کنند می همراهی را بیمار شخص دیگری افراد معموًال سفرها                      این
از استفاده همچنین و ... یا و دکتر توصیه به هوا و آب تغییر نقاهت، دوران گذران معالجه، برای بیمار شخص سفرها                        این
هستند معدنی آبهای یا و متخصص دکترهای مجهز، بیمارستانهای دارای که شهرهایی رود. می سفر به شفابخش معدنی                    آبهای
توسعه های پایه از یکی سالمت توریسم .(15 : 1378 ؛ علی (خاکساری، هستند گردشگران این اصلی مقاصد جمله                     از
و شانزدهم قرون در مجددًا و شد حاکم آن بر رکود ولی گرفت شکل رومیها توسط ابتدا آید. می شمار به اروپا در                         جهانگردی
و شده مدرن بسیار سالمتی مراکز فرانسه در امروزه . یافت رواج شهرها از بسیاری در بهداشتی بد شرایط به پاسخ در                        هفدهم
مردان و شده زیاد بسیار امروزه آمریکا و اروپا در سالمتی های مزرعه رواج همچنین اند. افزوده خود به را زیادی                       تسهیالت
برای کشور از خارج به افراد سفر سالمت، توریسم از مدرن بسیار شکل کنند. می سفر آنجا به خود وزن کاهش برای زنان                         و
هورنر: و (اسواربروك هستند مشهور جهان سطح در خودشان حرفه در که است مؤسساتی سالمتی خدمات از گیری                   بهره

(2005،33  
زیست جهانگردی به فارسی ادبیات در که است Ecological-Tourism واژة اختصار اکوتوریسم : اکوتوریسم -4-2               2

بستر در که گردشگری «انواع از است عبارت گردی طبیعت کلی طور به . است شده مشهور گردی طبیعت یا                      محیطی
وارد آسیب زیست محیط به آن در که است زیست محیط و جهانگرد بین ستادهایی و داد آن هدف که می پذیرد صورت                        طبیعت
که هنگام آن می گردد، باز میالدی 1965 سال به اکوتوریسم 1).تاریخچة :1382 حسین، محمد نائین، (صارمی « .                    نشود
است: شده تعریف اینگونه عام مفهوم در و گردید ابداع Tourism Ecological و واژة دو تلخیص از اکوتوریسم                    واژه
جانوران و گیاهان و زیبایی ها از لذت و مشاهده مطالعه، هدف با طبیعی غیرآلوده یا نشده تخریب مناطق به سفر                      اکوتوریسم
مسئوالنه مسافرت یک 2).«اکوتوریسم ،2006 دهکده، الکترونیکی (نشریه می باشد مکانها این فرهنگی نشانه های یا                بومی،
از یکی اکوتوریسم می نماید». تثبیت را محلی مردم راحت زندگی و حفظ را زیست محیط که است طبیعی مناطق                     به
، دسته بندی یک در . (4 :2002 جهانگردی؛ جهانی سازمان اکوتوریسم، مجمع است(نشست پایدار جهانگردی                 زیربخش های
آن در حضور و طبیعت دیدار لذت از می خواهند که آنها الف) است: کرده تقسیم دسته دو به کلی طور به را گردان                         طبیعت

 بهره مند شوند؛ ب) عالقمندان به تجربه مکانها و حال و هواهای تازه .
های جذابیت بر که است صنعت این از بخش آن درباره بحث فرهنگی گردشهای از مقصود : فرهنگی گردشگری -4-3                    3

این از و ها نمایشگاه ها، موزه شده، انجام کارهای شامل و اند متفاوت جذاب های جنبه این کند. می خاصی توجه                        فرهنگی
ولی دارد ویژه عالیق با گردشگری با نزدیکی ارتباط فرهنگی گردشگری .(177 :1377 گی،چاک؛ (وای شود می                   قبیل
زمانهای به قدیمی فرهنگهای هنری های جنبه دیدن و فرهنگها سایر با آشنایی منظور به مسافرت . باشد می وسیعتر آن                       حوزه
جهانگردی سیاستگذاران سوی از و کرده پیدا بسیاری شهرت گردشگری از نوع این امروزه . گردد می باز قدیم یونان و                       رم
شود. می شناخته هوشمندانه» «گردشگری گردشگری از خوب بسیار شکل یک بعنوان و شده روبرو باالیی اقبال                   با

  گردشگری فرهنگی بسیاری از عناصر بازار گردشگری را مشتمل می شود :
 بازدید از جاذبه ها و مقاصد قدیمی و حضور در جشنهای سنتی1.

1 Health Tourism 
2 Eco Tourism 
3 Cultural Tourism 



 

 سفر به قصد استفاده از غذاهای  محلی، منطقه ای2.

  تماشای رخدادهای ورزشی سنتی و شرکت در فعالیتهای تفریحی محلی3.

  بازدید از کارگاه ها شامل مزارع، مراکز صنعتی یا کارخانجات(اسواربروك و هورنر: 37-2005،36)4.
 
  

افراد که سفرهایی از عبارتند گیرد، می صورت عنوان این تحت که هایی مسافرت مهمترین تجاری : گردشگری -4-4                  
می آنها نظایر و ها کارخانه تأسیسات از بازدید و سرکشی یا و صنایع و کاال های نمایشگاه مکاره، بازارهای در شرکت                        برای
است تجاری شرکتهای عهده به مسافرتها قبیل این هزینه و نیست اختیاری اقامت محل بازرگانی مسافرتهای در معموًال .                     نمایند

  (رضوانی،علی اصغر ؛ 1379: 20). که موارد زیر را نیز شامل می شود:
  ـ بازدید از مشتریان بالقوه توسط فروشندگان که مسافران تجاری نیز به آنها می گویند .●
 ـ ارسال کاال برای مشتریان●

عامل چندین مدیون آن سریع گسترش و یافت رشد ای العاده خارق بطور دوم جهانی جنگ از بعد گردشگری از نوع                       این
  زیر بود:

 بهبود فن آوری های حمل و نقل1.

 رشد اقتصاد جهانی2.

و3. مکزیک آمریکا، کشور سه بین نفتا تجاری توافقنامه و اروپا اتحادیه همانند المللی بین تجاری مؤسسات                   رشد
 کانادا

 تالش صورت گرفته بوسیله دولتها در زمینه توسعه توریستهای تجاری پر خرج4.

  توسعه شکل های جدیدی از گردشگری تجاری همانند مسافرتهای تشویقی(اسواربروك و هورنر: 2005،3)5.
 

از بسیاری . یابد می توسعه پیشرفته و شهری مناطق در مسافرتها و ها گردش بازار اصوًال : روستاها به سفر -4-5                      4

بی و یافته توسعه کمتر مناطق به و کنند فرار متجدد و تصنعی بسیار محیط این از خواهند می پیشرفته مناطق این                        ساکنان
چه که کرد مشخص دقیق صورتی به توان می زحمت به روند. می روستایی مناطق به سفر یا گردش به اینها ببرند. پناه                         آالیش
سفرها گونه این عمده ویژگیهای از یکی .(181 :1377 گی،چاک؛ (وای روند می مسافرتها یا ها گردش گونه این به                      تعدادی
آن در که افرادی زندگی شیوه که بینند می و آورند می دست به متفاوت کامًال محیط در افراد که است ای تجربه ها گردش                           یا
که است های ویژگی همین سبب به است. متفاوت امروزی شهرهای در زندگی با اندازه چه تا کنند می زندگی ها                       مکان
فرهنگی هدف با یا روستایی مناطق از دیدن قصد به سفر یا گردش دارد. زیادی اهمیت مسافر برای مقصد محیطی                      مشخصات
می تضمین آینده در را صنعت این ثبات و بقا و دوام که آیند می حساب به صنعت این از بخشهایی عنوان به جویی حادثه                           یا

 کند (وای گی،چاک؛ 1377: 182).
 

است. جهان سراسر در جهانگردی اشکال ترین رایج از یکی جهانگردی از نوع :این زیارتی و مذهبی گردشگری -4-6                   5

تأسیسات کنند. می جلب خود سوی به را جهانگردان از زیادی تعداد ساله هر مقدسه اماکن و ها زیارتگاه مذهبی، های                       جاذبه
عقیدتی و فرهنگی و اجتماعی بافت به توجه با زایرسراها و ها مسافرخانه مانند جهانگردی از نوع این پذیرایی و                      اقامتی
علی (رضوانی، است برخوردار زیادی بسیار تنوع از کشوری هر در که است خود خاص ویژگیهای دارای                   جهانگردان
به مسیحیان کنند. می سفر زیارتی مقاصد جهت مختلف مکانهای به دارند که مذهبی به توجه با مردم .(19 : 137 ؛                         اصغر
بیشتری اهمیت از مسلمانان بین در زیارتی سفرهای کنند. می سفر اورشلیم به یهودیان و مکه به مسلمانان روند، می                      واتیکان
Eickelman ایکلمان است. ادعا این قوی دالیل از معظمه مکه به سفر مورد این در است. برخوردار مذاهب سایر به                      نسبت
بزرگترین از یکی تردید بدون مکه به زیارتی سفرهای گویند: می مورد این در 1990 سال در Piscatori پیسکاتوری                     و

  رخدادها در تاریخ مسلمانان است (خاکساری، علی؛ 1378 :  15).
 

4 Rural Tourism 
5 Religious Tourism 



 

خواهند می و است آمیز مخاطره که زنند می کارهایی به دست سفر در افراد از بسیاری : ماجراجویانه سفرهای -4-7                     6

غیرعادی یا و جدید های راه از خواهند می میروند سفر به که افراد از برخی آورند. دست به هایی تجربه زمینه این                         در
روند. می نوردی صخره یا قایقرانی کوهنوردی، به منظور همین به و بیازمایند را خود جسمی های توانایی و ها                      مهارت
چه هر انگیزه برند. می لذت کار این از و شوند رو روبه طبیعت با جدید ابزار و وسایل از استفاده بدون خواهند می هم                           برخی
سفرهای کلی بطور کنند. کسب آمیز مخاطره ای تجربه بتوانند که هستند هایی مکان به رفتن درصدد جهانگردان این                     باشد،
(وای شوند می انجام طبیعی های پدیده گونه این و ها جنگل ها، رودخانه روی ها، کوه باالی ماجراجویانه یا آمیز                       مخاطره

  گی، چاک ؛1378 : 183).
 

در مناسبی بسیار ابزار و هستند مردم جذب برای قوی نیروی دو گردشگری و ورزش : ورزشی گردشگری -4-8                   7

باالیی درخشش از حاضر حال در که هستند وقایع از مولدی المپیک بازیهای خصوصًا و ورزش هستند. شدن جهانی                     فرآیند
که همکاری می دهند. نشان مختلف بخش های و مکانها در را مردم اشتیاق پیوستگی و هستند برخوردار گروهی رسانه های                    در
و مفیدترین از یکی ورزش آن در که می کند منعکس را نتایجی شده شروع المپیک) ملی (کمیته IOC و WTO                      بین
خاطر همین به ، است آرامش ایجاد و بدن فیزیکی حافظان از همچنین و فراغت اوقات پرکردن برای راهها                     ارزشمندترین
کمپانی های حاضر حال در است. خارج در چه و داخل در چه توریستی سفرهای اصلی انگیزه های از حاضر حال در                       ورزش
ورزشی فرهنگ  ترویج و رشد حال در و شده اند تخصصی ورزشی توریسم زمینه در سازمان هایشان در زیادی                   مسافرتی
در که شده باعث جهانی جام یا المپیک بازیهای مثل ورزشی رویدادهای مهم ترین . هستند فراغت اوقات پرکردن                    برای
کشور کشیدن تصویر به و توریستی تسهیالت دادن شکل تغییر قدرت رویدادها این شود. ایجاد سفر انگیزه مردم از                     بسیاری
از ورزش) و (توریست اساسی فاکتور دو این می کند. ترغیب فعالیتها این تجربه برای را تماشاچیان غالبًا و دارند را                      میزبان
برای راهی و جدید، زیربنایی سرمایه گذاریهای برای محرکی فاکتور، دو این اقتصادی اثر هستند. اهمیت حائز زیادی                   جهات
تفاهم و صلح ایجاد به شایانی کمک فاکتور دو این نهایت در و بوده زیست محیط از حفاظت و مذهبی های آگاهی                        افزایش

 بین المللی می کنند.(سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان) .
 

صورت به سفر اعظم بخش انجام و اطالعات گیرنده بر در که e-Tourism همان الکترونیک: گردشگری -4-9                 
 مجازی می باشد (ویکی پدیا).

 
، هنری های جشنواره در شرکت هدف با گردشگری از نوع این : (همایشی) رویدادها بر مبتنی گردشگری -4-10                   

 المپیک ، نمایشگاه تجاری بین المللی و ... انجام می شود  (ویکی پدیا).

 5- گردشگري سالمت
بیشتر بلكه شود، نمي محدود تاریخي آثار و طبیعي مناظر دیدن به طبیعت، در تفریح و گردشگري دیگر                    امروز
بازگرداندن هدف با گردشگري كه حدي تا كنند مي انتخاب را خود مقصد و روند مي سفر به خاصي هدف با                       گردشگران
از ای است، شاخه شده تبدیل هدفمند گردشگري مهم هاي شاخه از یكي به روزها این آن، حفظ حتي یا بدن به                       سالمتي
داشته، وا آن براي ریزي برنامه و گذاري سرمایه به هم را زیادي هاي دولت و یافته بسیاري طرفداران دنیا در كه                        گردشگري
انجام فراوان، معدني و گرم آب هاي چشمه داشتن رغم علي ایران كشور ایران). مجالت بشني،سایت اسدي (ابراهیم                    است.
، العالج صعب هاي بیماري درمان ، باروري هاي آوري فن و سلولي علوم زمینه در كاربردي و بنیادي هاي                      پژوهش
متخصص، نیروي تربیت و ها بیماري از بسیاري كني ریشه و پیشگیري واكسن ساخت ، تهاجمي غیر درماني                    روشهاي
قابل سهم و اقدام گردشگري هاي زیرساخت توسعه به نسبت مناسب سیاستگذاري و ریزي برنامه با است نتوانسته                    تاكنون
در حركت به كه ما كشور براي تواند مي سالمت گردشگري از ناشي درآمد . باشد داشته سالمت گردشگري توسعه در                       قبولي
بد البته . تهران) 1388،دانشگاه حسینی، مرتضی ارشد، کارشناسی نامه (پایان باشد سودآور بسیار اندیشد مي توسعه                   روند
درمانی توریسم بار اولین برای 82 سال در حقیقت در دارد. کوتاهی بسیار تاریخچه ایران در سالمت توریسم که بدانید                      نیست
برای اشتغالزایی هدف با بیشتر بهداشت وزارت البته گرفت؛ قرار توجه مورد بهداشت وزارت سوی از ایران گردشگری                    در
ادغام از پس درست و 83 سال از کم کم اما درمانی. توریسم رونق نه و پرداخت مبحث این به پزشكی                       دانش آموختگان
6 Adventure Tourism 
7 Sport Tourism 



 

بیشتری توجه مورد ایران در مستقل صورت به درمانی توریسم جهانگردی، و ایرانگردی سازمان  و فرهنگی میراث                   سازمان
 قرار گرفت . (سید جعفر میر جلیلی،1389).

 6- تعریف گردشگری سالمت
مدیریت و جهانگردی و پزشکی مختلف حوزه های نظران صاحب و محققین از بسیاری نظر از سالمت                  گردشگری
تعریف در هم جای به را "پزشکی" و "درمانی" یا "سالمت" الفاظ از برخی حتی چنانچه دارد. و داشته مختلف                      تعاریف
را سالمت گردشگری خاص طور به (WTO) گردشگری جهانی سازمان می کنند. استفاده مربوطه ادبیات در یا و                   اصطالح
آب معدنی، آبهای از استفاده با ) فرد روحیه افزایش و سالمتی افزایش یا بهبود به که خدماتی از استفاده کند: می تعریف                         چنین
مي انجامد.  طول به ساعت 24 از بیش و فرد سکونت محل از خارج مکانی در و می شود منجر پزشکی) مداخالت یا هوا                        و
امکانات از استفاده مانند دیگری مقوالت شامل و است درمانی گردشگری از فراتر سالمت گردشگری مقوله که گفت باید                     البته

  طبیعی و آب های گرم و آب های معدني، لجن درمانی و... نیز می شود. (جغرافیای توریسم مازندران ، تهمینه اسدی 1387).
یا بهبود حفظ برای خود زندگی دائم محل از افراد مسافرت ، سالمت گردشگری جهانی تجارت سازمان دیدگاه                    از
البته . شود می نامیده سالمت گردشگری ، سال یک از کمتر و ساعت 24 از بیش مدت به جسمی و روانی سالمت                         حصول
بهبود به منجر که سفری نوع هر است معتقد که کرد اضافه نیز را تباکچی" ماری "دکتر عبارت تعریف این به توان                        می

  سالمت خودتان یا افراد خانواده تان شود ، توریسم یا گردشگری سالمت نامیده می شود . (مجله ی سفر دی ماه 1390).
با تعامل در كه است صرفه به مقرون پزشكي خدمات و تسهیالت نمودن فراهم (Health Tourism) سالمت                   توریسم
این . مي شود انجام مي كنند، سفر كشورها سایر به دیگر درمان هاي یا و جراحي اعمال براي كه بیماراني براي توریسم                      صنعت
عالوه كه است مسافرت از نوعي سالمت توریسم واقع در شوند. عرضه خصوصي یا و عمومي صورت به مي تواند                     خدمات
در سرعت به صنعت این حاضر حال در دارد. به همراه نیز را پزشكي مراقبت هاي و سالمت آسایش، و فراغت تفریح،                      بر
کشور به ازکشوری افراد مسافرت .(1388 ایران تکنولوژی تحلیلگران ی (شبکه است. جهاني صنعتي به شدن تبدیل                   حال
درمان بهداشت (وزارت گویند. سالمت گردشگری را سرپایی یا بستری بخش در پزشکی خدمات دریافت منظور به                   دیگر

 وآموزش پزشکی ، معاونت سالمت ، دفتر ارتباطات و آموزش سالمت)

 7- انواع گردشگری سالمت

 
و مراقبت جمله: (از درمانی توریسم صحت، توریسم مانند متنوعي مجموعه هاي زیر شامل : سالمت توریسم -7-1                 8

، سنتي طب بیمارستاني، – جراحي ، تشخیصي ، كلینیكي - جراحي پزشکی، درمان های متعارف، غیر درمان های                   نقاهت،
 طب سوزني، انرژي درماني- یوگا ، مدیتیشن) و توریسم پیشگیرانه است .

 
اینجاست در اساسی تفاوت اما می شود استفاده طبیعت امکانات از نیز، گردشگری از نوع این در : صحت توریسم -7-2                    9

یا جسمی بیماری وضعیت از خروج و طبیعی حالت به برگشت برای و هستند خاصی مشکالت یا بیماری دارای متقاضیان                      که
استفاده مدار بهبود و درمانی برنامه ای از و متخصصان نظر تحت باید افراد این طبعا می کنند. مراجعه اماكن این به                      روحی
همچنین هستند. خدمات اینگونه اصلی کنندگان مراجعه معموال عضله اي و روماتولوژي تنفسي، پوستي، بیماران .                 کنند
دریاچه گرم، آب های از استفاده با نیز می گذرانند را خود نقاهت دوره و سرگذاشته پشت را خود جراحی اعمال که                      بیمارانی
خود بهبود فرآیند بهداشتی مراقبت و درمانی برنامه یک در و پزشک نظر زیر و ... شن و ماسه و آفتاب درمانی، لجن                         نمک،
توجه مورد روزها این هم گردشگری از نوع این (1387 اسدی تهمینه ، مازندران توریسم (جغرافیای بخشند. می تسریع                     را
به همسایه کشورهای میان در را ایران طبیعت که درمانی لجن خصوص به است. گرفته قرار کشور گردشگری                    مسئوالن

 شدت محبوب کرده است (سید جعفر میر جلیلی،138).
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بیماری از که مشتری شود. می احساس پزشکی مداخالت به احتیاج توریسم از گونه این در : پزشکی توریسم -7-3                    10

از یا و می برد بهره متعارف و معمول پزشکی روش های از یا خود درمانی مشکالت حل برای می برد رنج حاد یا                       مزمن
با می توان نیز پزشکی شاخه در می شوند. خوانده علمی غیر روش های تجربی دانشمندان نظر از که روش هایی و                    درمان ها
و تشخیص فرآیندهای ) سبک بندی تقسیم نوع دو جراحی یا و درمانی و بهداشتی مراقبت های به نیاز و مداخله وسعت به                        توجه
با (درمان هایي سنگین و بیمار) زندگی بر حیاتی تاثیر بدون و بستری بدون جراحی فرآیندهای و جراحی مداخله بدون                     درمان
قائل بیمارستان) از مرخصی از بعد مراقبت های و ویژه مراقبت های بخش به نیاز یا بیمارستان در بستری به                    نیاز
درمان از پس است ممکن بیمار سالمت، گردشگری از نوع این در . اسدی1387) تهمینه ، مازندران توریسم                    شد.(جغرافیای
است ممکن صورت این در که باشد ها) آبگرم درمانی(مانند گردشگری خدمات و فضاها از استفاده نیازمند معالجه                    و

 گردشگری او با سفر به نقاطی که این امکانات را دارند تکمیل شود(سید جعفر میر جلیلی،1389).
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محیط های و لجن درمانی مجموعه های و آب گرم چشمه های مطلوب، هواي و آب شامل که امکانات این می كنند.                  مسافرت
لحاظ از هم امكانات این از استفاده واقع در . یابند اعصاب تمدد آنها تا گیرد می قرار افراد اختیار در ...است، و                         ریلکسیشن
می کند. فراهم وي عادی فعالیت ادامه برای را الزم انرژی و شده فرد توان بازیابی سبب فیزیکی نظر از هم و روانی                        روحی-
از واقع در طبیعی امکانات از استفاده با بلکه ندارند خاصی بیماری یا ناراحتی می شوند، بندی دسته طیف این در که                       افرادی
. (1387 اسدی تهمینه ، مازندران توریسم جغرافیای می کنند. (سایت جلوگیری روحی و جسمی ناراحتی و بیماری                  بروز
برنامه هاي درماني، هاي گرم آب : باشد می زیر موارد شامل دنیا در سالمت گردشگري حوزه در فعالیت هاي                    زمینه 12

باي-پس جراحي اعمال غیره)، و (زانو مفاصل جایگزیني جراحي اعمال ، پالستیك و آرایشي جراحي اعمال ، وزن                    مدیریت
 شریان قلب ، پیوند اعضاء ، چشم پزشكي (عمل لیزیك)، دندانپزشكي و كاشت دندان ، توانبخشي.

  8- شناخت و تحلیل محیط داخلي / خارجي
تاثیرگذار عوامل صحیح .شناخت شود مي انجام آن خارجي و داخلي محیط دو بستر در سیستم یك فعالیتهاي                    مجموعه
سیستم بر كه شرایطي .معموال كرد خواهد كمك سازد متحول را سیستم كه راهبردهایي یافتن در را ریزي برنامه تیم ،                       محیط
و مستقیم بطور كه آنهایي – الف شوند: مي تقسیم دسته دو به گذاري تاثیر نحوه نظر از گذارد مي تاثیر آن بر و داشته                           احاطه
یا داخلي عوامل اساس همین بر . گذارند مي اثر سیستم بیرون از و كالن سطح در كه آنهایي ب- . دارند تاثیر سیستم درون                           از
همچنین . باشند مي سیستم كنترل تحت رسمي و اداري نظر از و داشته وجود سیستم درون در كه هستند عواملي ،                        دروني
عملكرد بر مستقیم غیر یا و مستقیم بطور ولیكن ، بوده سیستم كنترل از خارج كه هستند عواملي نیز بیروني یا خارجي                        عوامل
ضعف و قوت نقاط فهرست تهیه به منجر خارجي و داخلي عوامل از یك هر تحلیل و تجزیه و .شناسایي گذارند مي تاثیر                         آن
. شد خواهد خارجي) عوامل تحلیل و تجزیه از )ناشي ها تهدید و فرصتها و داخلي( عوامل تحلیل و تجزیه از                       )ناشي

 (غالمرضا خوشزاد ، جزوه آموزشي مدل برنامه ریزي سوات )
 

SWOT9- تحلیل  
برون تهدیدات و ها فرصت با سازماني درون ضعف و قوت نقاط تطابق استراتژیك ابزارهاي از SWOTیكي                   آنالیز
Opportunity ، ضعف معنای به Weakness، قوت معنای Strength به کلمات ابتدای از SWOT . است                 سازماني
و عوامل این شناسایي براي سیستماتیك تحلیلي SWOT آنالیز . است شده گرفته تهدید معنای به Threat و فرصت معنای                      به
قوت مناسب استراتژي یك مدل این دیدگاه از . دهد مي ارائه ، نماید مي ایجاد را ها آن بین تطابق بهترین كه استراتژي                          تدوین
و ضعف و قوت نقاط منظور این براي . رساند مي ممكن حداقل به را تهدیدها و ها ضعف و حداكثر به را ها فرصت و                            ها
آن بین از استراتژي هاي گزینه و شوند مي داده پیوند ST ، WO ، SO ، WT كلي حالت چهار در تهدیدها و ها          فرصت                      
دردانه تالیف ، استراتژیك (مدیریت . است شده كشیده تصویر به شكل در SWOT آنالیز ماتریس . شوند مي انتخاب                      ها

 داوري و محمد حسن شانه ساز زاده :103،1380)

10 Medical Tourism 
11 Preventive Tourism 
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 10- بررسي عوامل داخلى در گردشگرى سالمت ؛  نقاط قوت و ضعف

ایجاد منظور به آنها از تواند می و دارد اختیار در که است هایی توانایی و منابع همان سازمان های قوت : ها قوت -10-1                         
نام ، سازمان شده ثبت اختراعات : آیند حساب به سازمان های قوت از توانند می زیر موارد کند. استفاده رقابتی مزیت                        یک
، طبیعی منابع به اختصاصی دسترسی ، شده تمام قیمت در مزیت مشتریان، بین در شهرت ، شده شناخته برند و                       تجاری
رسانی اطالع پایگاه ، عظیمی حمیدرضا (سید . دیده آموزش و کارآمد انسانی نیروی ، مناسب توزیع های شبکه به                      دسترسی

 صنعت)

. شود تلقی سازمان در ضعف یک عنوان به می تواند سازمان در کلیدی های توانایی از بعضی نبودن : ها ضعف -10-2                      
ناشناخته ، ضعیف برند و تجاری نام ، اختراعات از حفاظت و پشتیبانی عدم : باشند سازمان ضعفهای از توانند می زیر                        موارد
نیروی ، توزیع های شبکه به دسترسی عدم منایع، به دسترسی عدم ، سازمان در هزینه پر ساختار ، مشتریان بین در                        بودن

 انسانی ناکارآمد . (سید حمیدرضا عظیمی ، پایگاه اطالع رسانی صنعت)

 
 ماتریس عوامل داخلی  گردشگرى سالمت

strength نقاط قوت weakness نقاط ضعف 

  ارتقاء و بهبود سریع تجهیزات پزشكي ایران در دهه هاي اخیر .●
 كیفیت باالي خدمات درماني در ایران .●
 ارزاني خدمات درماني در ایران .●
 برخورداري از قابلیت هاي اقلیمي در زمینه جذب گردشگر سالمت .●
 وجود چشمه هاي آب معدني فراوان در سطح كشور .●
 وجود امكانات درمان بیماري هاي خاص در ایران .●
ایران● در مجهز هاي بیمارستان جمله از مناسب هاي ساخت زیر             وجود

.  
 وجود نیروي انساني با كیفیت درایران (كادر درماني پرستاري و...) .●
 موقعیت خوب فرهنگي و اجتماعي ایران در منطقه آسیا .●
 قیمت ارزانتر خدمات درماني ایران نسبت به سایر كشورهاي آسیایي .●
جراحي● بخصوص زیبایي هاي جراحي زمینه در ایران جهاني           شهرت

 بیني .
بیماران● تردد محل دیرباز از كه شیراز مانند ایران در شهرهایي             وجود

 خارجي بوده اند .
بسیار● قیمت با و جهاني استانداردهاي حد در پزشكي امكانات            ارائه

 كمتر از دیگر كشورها .
منجمله● مختلف هاي زمینه در پزشكي حوزه در ایران سریع            پیشرفت

 ناباروري و زیبایي .
 سابقه دیرینه ایران در زمینه طب سنتي و گیاهي .●
علت● به كشور هاي استان ي كلیه در سالمت هاي دهكده تاسیس              امكان

 وجود امكاناتي نظیر چشمه هاي آب گرم .
 سهولت و سرعت ایران در ارائه امكانات و خدمات پزشكي به بیماران .●
بین● هاي مسافرت سهولت و ایران در المللي بین هاي فرودگاه             وجود

 المللي براي بیماران خارجي .

 عدم حمایت شركت هاي بیمه از كل دوره ي درمان .●
 قوانین ضعیف موجود در حوزه جرائم پزشكي .●
توریسم● جذب براي جذاب و مناسب بازاریابي ریزي برنامه وجود            عدم

 سالمت .
 عدم تاییدیه ي قوانین بیمه اي ایران توسط كمپاني هاي معتبر بیمه.●
 عدم وجود پزشك و پرستار متخصص در حوزه توریسم سالمت .●
و● پزشكي حوزه در دنیا روز تغییرات با سریع هماهنگي در             ناتواني

 گردشگري .
با● سالمت گردشگري زمینه در مرتبط هاي سازمان هماهنگي           عدم

 یكدیگر در كشور .
به● درماني گردشگران ورود براي معتبر قانوني مراكز و ها كانال              نبود

 كشور .
به● قانوني دسترسي هاي راه كه مسئول اي دستگاه ضعیف            نظارت

معرفي را معتبر مراكز و سالمت گردشگران براي درماني           خدمات
 نكرده اند .

بهداشت● وزارت شامل مرتبط هاي سازمان بین وظایف نشدن           تقسیم
 درمان و آموزش پزشكي ،میراث فرهنگي و وزارت امور خارجه .

گردشگري● صنعت امكانات از مناسب رساني اطالع و تبلیغات           فقدان
 پزشكي ایران و عدم جذابیت تبلیغات موجود .

هاي● كاري موازي و پزشكي گردشگري صنعت متولي سازمانهاي           تعدد
 آن ها .

 عدم تنوع بازارهاي هدف صنعت گردشگري سالمت ایران .●
و● معدني آب هاي چشمه و گرم آب مراكز در كافي امكانات وجود               عدم

 ناشناخته بودن آن ها .

 
 



 

  11- بررسى عوامل خارجى در گردشگرى سالمت  ؛  فرصتها و تهدیدات

نمایان ها سازمان مدیران برای را جدیدی فرصتهای تواند می خارجی محیط دقیق بررسی و شناسایی : ها فرصت -11-1                    
: باشند زیر موارد شامل توانند می فرصتها ، باشند رشد و توسعه برای جدیدی مسیر آغازگر توانند می فرصتها همین و                        سازد
(سید . جهانی تجارت موانع حذف قانونی، های محدودیت شدن کم ، جدید های تکنولوژی ظهور ، مشتری نشده برطرف                      نیاز

 حمیدرضا عظیمی ، پایگاه اطالع رسانی صنعت)

تهدیدها . باشد داشته در پی سازمان برای را هایی تهدید تواند می محیطی و خارجی متغیرهای در تغییر : تهدیدات -11-2                     
ظهور ، شود می ما محصوالت از او گرفتن فاصله باعث که مشتری ی سلیقه در تغییر : باشند زیر موارد شامل توانند                         مي

 محصوالت جایگزین پر قدرت ، افزایش محدودیت های تجاری . (سید حمیدرضا عظیمی ، پایگاه اطالع رسانی صنعت)

 
 ماتریس عوامل خارجی گردشگرى سالمت

Opportunities فرصت ها threats تهدیدها 

 بحران مالي آسیایي .●
كه● آسیایي كشورهاي جهاني اقتصاد ارز نرخ مطلوب          تغییرات

 باعث رشد سریع گردشگري شد .
 جهاني شدن و آزاد سازي تجارت در حوزه خدمات سالمت .●
 پیشرفت فناوري اطالعات .●
 هزینه باالي خدمات درماني در آمریكا و اروپا .●
 قیمت باالي خدمات درماني در كشورهاي همسایه ایران .●
منطقه● كشورهاي در ایدز و سارس مانند هایي بیماري           شیوع

 جنوب آسیا و كاهش ضریب امنیت درمان دراین كشورها .
با● همراه اي بیمه پوشش كمبود یا اي بیمه پوشش وجود             عدم

 هزینه باالي درمان در خارج از ایران .
 عدم وجود خدمات درماني مورد نیاز در كشورهاي همسایه  .●
 پایین بودن كیفیت خدمات درماني در كشورهاي همسایه .●
 هزینه باالي خدمات درماني در كشورهاي همسایه .●
كشورهاي● در بیماران براي درمان نوبت طوالني انتظار          زمان

 دیگر .
 راحتي و سهولت مسافرت بین كشورها در دهه هاي اخیر .●
سالمت● گردشگري هاي كمیسیون در ایران داشتن         عضویت

 كشورهاي اسالمي كه باعث جذب بیماران آن ها مي شود .
 موقعیت ژئواستراتژیك ایران و نزدیكي با كشورهاي اسالمي .●

درماني● مراكز و بیمار بین واسطه عنوان به كه سودجو دالالن             وجود
 در صنعت گردشگري پزشكي عمل مي كنند .

به● نیاز و پزشكي حوزه در دنیا روز هاي فناوري مداوم             تغییر
 هماهنگي سریع با تغییرات .

 عدم تاییدیه قوانین بیمه اي ایران توسط كمپاني هاي معتبر بیمه .●
سالمت● توریسم حوزه در متخصص پرستار و پزشك كمبود و            فقدان

 نسبت به كشورهاي شرق آسیا
سالمت● توریسم جذب براي مناسب بازاریابي ریزي برنامه          عدم

 نسبت به سایر كشورهاي آسیا .
پزشكي● گردشگري زمینه در فارس خایج حوزه كشورهاي          پیشرفت

 و تالش آنها براي بهره برداري از كل امكاناتشان .
به● كه خارجي بیماران روي كنترل اعمال بدون و ناقص            درمان

  عنوان ضد تبلیغ علیه ایران عمل مي كند .
و● سنگاپور و تایلند و مالزي چون آسیا شرق كشورهاي            وجود

و اروپا آمریكا، كشورهاي تراز موفق بسیار كه هند           همچنین
 انگلستان عمل مي كنند و در نزدیكي ایران قرار دارند .

  امكان ظهور تله مدیسین كه از تعداد گردشگران سالمت مي كاهد.●
بین● علمي سطح اختالف كاهش باعث كه پزشكي دانش           انفجار

  كشورها شده است .
به● بیمارستانها دادن اولویت علت به داخلي بیماران اعتراض           امكان

 بیماران خارجي .
 

( SO) 12- استراتژی های تهاجمی  یا توسعه اي  
SO استراتژیهاي اجراي در . سیستم یا سازمان قوت نقاط بكارگیري با محیطي فرصتهاي از استفاده حداكثر                  راهبردهاي
مي ترجیح مدیران همه نماید. را برداري بهره حداكثر خارجي فرصتهاي از كوشد مي داخلي قوت نقاط از استفاده با                      سیستم
بهره خارجي هاي روند و رویدادها از داخلي قوت نقاط از گیري بهره با بتواند كه گیرد قرار موقعیتي در سازمانشان                       دهند
تبدیل را خود پایه داراییهاي ، دارائیها ارزش زنجیره در شود مي سعي موقعیتي چنین به رسیدن براي معموال نمایند.                      برداري
دكتر و پارسیان علي دكتر ترجمه ، دیوید آر. فرد استراتژیك، (مدیریت . نمایند رقابتي مزیت نتیجتا و كلیدي شایستگي                      به

 محمداعرابی:360 ، 1379)



 

( ST) 13- استراتژی هاى تنوع  
با تا كوشد مي STاستراتژیهاي اجراي در سیستم . تهدیدها با مواجهه از جلوگیري براي قوت نقاط از استفاده                     راهبردهاي
(مدیریت ببرند بین از را ها آن یا دهند كاهش را خارج محیط در موجود تهدیدات از ناشي اثرات خود قوت نقاط از                         استفاده
قوت نقاط های استراتژی این .(1379 ، 362: محمداعرابی دكتر و پارسیان علي دكتر ترجمه ، دیوید آر. فرد                     استراتژیك،
دكتر ،ترجمه ویلن . ال توماس ، هانگر دیوید . جي ) دهند می قرار توجه مورد تهدیدها، از پرهیز برای روشی عنوان به                          را

 سید محمد اعرابی و داود ایزدي :132 ، 1389).

(WO) 14- استراتژی های بازنگری  
در موجود ضعف نقاط جبران براي است نهفته محیطي فرصتهاي در كه اي بالقوه مزیتهاي از استفاده                   راهبردهاي
خارج محیط در موجود هاي فرصت از برداري بهره با سازمان كه است این WO استراتژیهاي از هدف سیستم یا                      سازمان
به سازمان ولي دارد، وجود مناسبي بسیار فرصتهاي سازمان از خارج در ،گاهي بخشد بهبود را داخلي ضعف نقاط                     بكوشد
دكتر ترجمه ، دیوید آر. فرد استراتژیك، (مدیریت نماید. برداري بهره فرصتها این از تواند نمي داخلي ضعف داشتن                     سبب
نقاط بر غلبه طریق از ها فرصت از گیری بهره به استراتژیها این .(1379 ، محمداعرابی:362 دكتر و پارسیان                     علي
، 132: ایزدي داود و اعرابی محمد سید دكتر ،ترجمه ویلن . ال توماس ، هانگر دیوید . جي ) . کنند می تاکید سازمان                           ضعف

.(1389 

( WT) 15- استراتژی های تدافعی  
ضعف نقاط كردن كم هدف و گیرند مي خود به تدافعي حالت آورند مي در اجرا به WTرا استراتژي كه هایي                       سازمان
بسیار تهدیدات با و باشد مي داخلي ضعف نقاط داراي كه سازماني است. خارجي محیط از ناشي تهدیدات از پرهیز و                       داخلي
بقاي براي سازماني چنین واقع در . گرفت خواهد قرار آمیز مخاطره موضعي در شود مي رو به رو خارج محیط در                        زیادي
در واگذاري) یا كاهش (استراتژي بكاهد خود هاي فعالیت از خود بقاي حفظ براي كوشد مي ،و كرد خواهد مبارزه                      خود
ترجمه ، دیوید آر. فرد استراتژیك، (مدیریت شود. منحل سرانجام یا كند ورشكستگي اعالن شود، ادغام دیگر هاي                    سازمان

 دكتر علي پارسیان و دكتر محمداعرابی:364 ، 1379)

 16- نتیجه گیري
 براساس بررسي هاي این تحقیق یافته ها نشان مي دهد كه کشور ایران داراي نقاط قوت  زیادي  از جمله پزشکان حاذق ،

 تکنولوژي بروز و مناطق درماني طبیعي براي جذب گردشگران سالمت است ، اما با نقاط ضعف و چالشهایي نظیر
 زیرساخت هاي پایه و درماني ، حمایت هاي كارآمد دولت ، داشتن برنامه مدون توسعه گردشگري پزشكي ، مشاركت و
 هماهنگي بین بخشي در سطح كالن و عملیاتي، داشتن مراكز ارایه دهنده خدمات سالمت با اعتبار بین المللي ، ترفیع و

 بازاریابي منسجم ، هماهنگي نامناسب سازمانهاي مسئول گردشگري پزشکي و برنامه ریزي نامناسب نیز همراه است. ایران
 مي تواند با سرمایه گذاري هرچه بیشتر روي نقاط قوت خود و معرفي آنها به عنوان توانمندي هاي منحصر به فرد در ارایه

 خدمات ، نقش خویش را در این بازار پررنگتر نماید. در زمینه نقاط قابل اصالح نیز مي توان بر حسب مورد از طریق تدوین
 برنامه هاي جامع ، بازاریابي و اصالح برخي از فرآیندها، نتیجه مورد نظر را حاصل نمود.  نتیجه این كه ، اگر ایران قصد

 دارد در بازار گردشگري پزشكي سهم مناسبي داشته باشد ، باید درجهت رفع این چالش ها اقدام نماید .
 

 ماتریس SWOT (نمونه بررسی عوامل درونی و بیرونی موثر بر توسعه گردشگری سالمت)
 S نقاط قوت W نقاط ضعف 

O فرصت ها 
SO  استراتژیهاى 

مالي● بحران به توجه با آسیایي كشورهاي بازار          جذب
 آسیایي و هزینه پایین درمان در ایران

نزدیكي● به توجه با همسایه كشورهاي بازار         جذب
 فرهنگي مذهبي بخصوص با كشورهاي عربي

WO استراتژى هاى 
و● درماني آب رقابتي مزیت به توجه با كشور به بیماران             جذب

 لجن درماني نسبت به كشورهاي فاقد چنین امكاناتي
هاي● زمینه سایر به توجه با مدیسین تله نقش كاهش براي             تالش

 جذاب گردشگري كشور و از طریق تخفیفات ویژه



 

كمیسیون● طریق از اسالمي كشورهاي بیماران        جذب
 گردشگري اسالمي

T تهدید ها 

ST استراتژیهاى 
بازار● تبلیغ براي اطالعات فناوري از        استفاده

بودن شمول جهان به توجه با ایران سالمت          گردشگري
 آن

نبود● علت به درمان هزینه كه كشورهایي بیماران          جذب
درماني بیمه ایجاد طریق از باالست اي بیمه          پوشش

 توریسم
گسترش● طریق از هوایي نقل و حمل         افزایش

 زیرساختهاي ضروري

WT استراتژى هاى   
ورود● براي واسطه هاي كانال ایجاد طریق از دالالن نقش            كاهش

 گردشگران پزشكي
آموزش● طریق از توریسم متخصص درماني كادر كمبود          رفع

 زبانهاي خارجه و آموزش مهارت هاي ویژه گردشگري
بازارهاي● تنوع از استفاده با سالمت گردشگري بازار          افزایش

 هدف
كشورهاي● با برتر رقابت براي مناسب بازاریابي و ریزي           برنامه

 همسایه
 افزایش امنیت گردشگران سالمت با ایجاد پلیس ویژه توریسم●
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Abstract 

 

The purpose of the present study is to provide a model for studying and studying health tourism and its                   
relation to sustainable tourism; and since in applied research the main purpose is not merely scientific                
discovery but to test and evaluate the application of knowledge. It is practical because its results can be used                   
by decision makers. Therefore, it has been carried out through exploration and meta-analysis. Qualitative              
method was used for data collection. Data gathering tool was expert interviews with Delphi experts and                
finally SWOT. 
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