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تاریخ پذیرش مقاله139 6/ 02 / 06 :

چکیده
ل متعدد ييي
امروزه بازار گردشگري سالمت به عنوان يكي از صنايع درآمدزا و رقابتي در دنيا مطرححح م ييي باشد ..از دهههه  990 1عوامل ل
باعث شد تا گردشگري سالمت در كشورهاي آسيا يي رونق بيشتري بيابد ..كارآفريني ،بازاريابي و تبليغاتتت گس درت ههه ايننن كش هرو ا ا
مبني بر ارائه خدمات پزش يك در كنار گردشگري ،جذابيت اين مقاصد را براي جذب گردشگران خارجي به منظور درمان افزاي ششش
داد ..كشور ايران علي رغم داشتن چشمههای آب گرم ومعدني فراوان ،تاكنون نتوانسته است با برنامه ر يزي مناسب نسبت به توسعه
زیرساختهای گردشگري اقدام وسهم قابل قبولي در توسعه گردشگري سالمت داشته باشد .درآمد ناش ييي از گردش رگ ييي س مال تتت
میتواند براي كشور ما كه به حركت در روند توسعه سودآور باشد .پژوهش حاضر با استفاده از روش اسنادی و کتابخانهههای سع ييي
ل پي ششش برندهه و بازدارندههه م ثؤ ررر بررر ارتقاءءء
ل بههه شناس يا ييي عوامل ل
دارد ضمن بیان اهميت صنعت گردشگري سالمت در استان اردبیل ل
گردشگري سالمت و تأثیر آن بر توسعه پایدار منطقهای كشور بپردازد و ب لدم زا هدافتسا ا      swotعوام و توق طاقن( یلخاد ل   

ضعف) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) صنعت گردشگري سالمت در استان اردبیل مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل
ی در
ل ت هجو ی ی
ت در جایگاههه قابل ل
از پژوهش نشان میدهد استان اردبیل باتوجه به پيشرفتهاي قابل توجه در عرصهههی پزشك ييي وس مال ت ت
صنعت گردشگري سالمت و توسعه پایدار منطقهای قرار دارد و اطالع رساني در مورد جاذبههای گردشگري سالمت استان اردبیل ل
ل
در سطح بین المللی (مانند آسیا و خاورمیانه) و ملی (ایران) به م زي ان كافي صورت گرفته است.

كلمات كليدي :گردشگري سالمت ،توريسم درماني ،استان اردبیل

 -1این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد میباشد

( -2نویسنده مسئول) mohit.map@gmail.com

 56فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هفتم ،شماره سوم ،تابستان 6931

مقدمه
ت كههه
گردشگري پزش يك به عنوان شاخهای از گردشگري سالمت بيا گن ررر ي ككك ص عن تتت رو بههه رشددد پرس عر تتت است ت
منجربه ،به وجود آمدن فضا يي شده كه درآن بيماران براي دريافت خدمات پزش يك بههه فراتررر از مرزها ييي مل ييي سفررر
یهای بزرگ وكوچ ككك
یتواند شامل درمانهای انتخابي ،درمانهای ضروري وتخصصي ،جراح 
میکنند .اين خدمات م 
ومرا بق ت هاي دندان پزش يك باشد وحتي چکابهای روتين سالمتي رانيز دربر میگیرد .انگیزههای سفر بيماران براي
درمان متفاوت است ،گردشگران آمر كي ا يي به دنبال دريافت خدمات درماني به ميزان كي

چهارم وحت ييي گاه ييي ي ككك

ت خ امد ت ت
ت
دهم هزينه دركشورشان هستند .بيماران كانادا يي وانگليسي به خاطرليست هاي طوالني انتظار براي دريافت ت
سفر میکنند برخي از بيماران امكان دسترسي به پارهای از خدمات رادر كشور خود ندارند عدهای نيز دوستتت دارنددد
تا تعتيالت و اوقات فراغت را با اعمال جراحي انتخابي همچون جراحیهای ز بي ا يي تجربه كنند .آنچه مشخص است
ب ايننن
ن مياننن كش اهرو ييي ي در جذب ب
اين است كه گردشگري پزش يك به سرعت در حال رشد وتوسعههه استتت .در اين ن
ن خ تامد  ،،پزش اك ننن باا
سرمایهی عظيم و ميلياردي موفقاند كه عالوه بر داشتن فاكتورها يي همچون قیمتهای پا يي ن ن
صالحيت و مناظر ز بي ا و داراي جاذبه ،داراي يفيك ت پذيرفته شدهی جهاني در ارائهی خدمات خود باشند .اكنوننن باا
تت یر ننن درمانننهاا باا
وجود استانداردهاي جهاني كه در نقاط مختلف دنيا به اجرا در میآیند م در ممم بههه دنباللل باکیفیت ت
ی
قیمتهای پا يي ن و رقابتي هستند .كشور مانيز با عنايت به مزیتهایش در گردش رگ ييي پزشك ييي از جملههه هزینههههای ی
پا يي ن خدمات ،تجهيزات مناسب وپزشكان صالحيت دار ودارا بودن جاذبههای فراوان ط يب ع ييي از جملههه چشمممههاای
ت
ت س مال ت ت
ن الملل ييي خ امد ت ت
آب گرم با قابلیتهای باالي درماني ،درصدد است تا از فرصتهای موجودد در با يبراز ن ن
ت
استفاده كند .ل كي ن هنوز براي بهره برداري از توانمندیهای خود دراين زمينه با چالشهاایی اساس ييي روبههه رو است ت
شهاا بكوشددد( .رحيممم
ن چالش ش
ع اين ن
ت رفع ع
ودر صورتي كه بخواهد دراين بازار سهم مناس يب داشته باشد بايددد در جهت ت
خداياري ) 1389
توسعه پایدار به عنوان پارادایم غالب در سده بیست ویکم ،بطور روزافزونی در گفتارها و نوش ارظنبحاص ياهرات نن ننن و
دولتمردان ،به عنوان تنها راه حل براي معضالت موجود جهانی به ویژه مشکالت زیس زورما ت هه ههه پای راد ييي بههه نحووو
گستردهاي به عنوان  : 05 1-محیطی مطرح شده است( .رض یناو  .) 05 1 : 1387 ،،رویک در ييي بنیا نید  ،،ب ار ييي هررر نوععع
توسعه ،از جمله توسعه گردشگري پذیرفته شده و در مباحث سیاسی و محیطی ،گردشگري پایدار به عنوان مفه مو ی ی
ی
ش ایننن
نو ،براي مقابله با آثار مخرب توسعه گردشگري مطرح شده بنابراین گردش رگ ييي پای اد ررر عبارتستتت از گس رت ش ش
صنعت و جذب گردشگران به کشور با استفاده از منابع موجود ،بهگونهاي که ضمن پاسخ دادن به نیازهاي اقتصا ،يد
ت و یکپا یوه ،یگچر تت تت
ت
ت گردش نارگ  ،،بت او ننن وحدت ت
اجتماعی و فرهنگی ،ضوابط قانونی جامعه و همچنین انتظا ار ت ت
فرهنگی و سالمت محیط زیست ،رشد اقتصادي و رفاه مردم و میهمانان آنرا به گونهاي مت زاو ننن و باا وجودد مزایا ييي
ی در
فراوانی که میتوان براي گردشگري قائل شد ،اگر پیوسته تأمین نمود( .کوهن ) 77 : 1380 ،برنامه ریز ييي ص حیح ی ی
این زمینه انجام نشود ،توسعۀ گردشگري تأثیرات منفی زیست -محیطی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي را بههه وجودد
ب
خواهد آورد و در این صورت ،نه به عنوان فعالیتی پر سود و منفعت ،بلکههه ب ونع ه ا نن ننن فعالیتتت زیانآوررر و نا ولطم ب ب
ش گردش رگ ييي در توسعههه پای اد ررر
ی نقش ش
مطرح خواهد شد .با اینوجود در پژوهش حاضر سعی خواهد شددد بههه بررسی ی
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شهري پرداخته شود و نیز ارائه راهبردهایی براي توسعه گردشگري پایدار در شهر اص اهف ننن مددد نظررر ارق ررر گی در ؛؛ تاا
ت منفی ی
ی
ضمن افزایش منفعت و سود اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگري ،بتوان ت اریثأ ت ت
حاصل از آن را به حداقل کاهش داد.
ش پ دي اا
گردشگري سالمت از ديرباز از زمان يونان و ُرُرم باستان در اروپا وجود داشته و بعد به نقاط ديگر دنيا گس رت ش ش
ق آب
كرده است .در دوران باستان افراد دچار بيمار يهاي تنفسي و رماتيسمي متوجه شده بودند كه در برخي از مناطق ق
و هوا يي خاص در بهبودشان تأثیر دارد و به آن نقاط م 
یرفتند کلمه SPAکه به احتمال زیاد از ریشه التین  ESPAبههه

ت و درماننن
معنی "چشمه" گرفته شده به مناطق داراي آب های معدني و گرم كه پذيراي گردش ارگ ننن ب ار ييي اس حارت ت ت
بوده است به کار میرود .این گردشگران براي آب تني نوشیدن آب چشمههای معدنی ویا ماندن درلجنهاي طب ييي بههه
اسپاها مراجعه میکنند .برخي ديگر آن را از دوران نوسنگي و عصر برنز میدانند .در قرن  16پونس دي لئون مفهوممم
جدیدی را براي دنيا به ارمغان آورد ،هنگامي كه او در جستجوی چشمه جواني به ايالت فلوريدا سفر رك دد .در سدهه
س ش تخان ههه
 00 17و  1800استفاده از آب گرم در شهرهاي آب گرم از جمله بادن بادن در هر دو طرف ا يق انوس اطلس س
شده بود (سفر ".)0931هان " عقیده دارد مهد گردشگری سالمت در یونان و روم باستان بوده و سپس به نقاط دیگر
دنیا گسترش یافته است از دیر باز انسانهای بسیاری برای آسایش روح به مجاورت چشمهها و آبهای معدنی سفررر
میکردند و امروز نیز در اروپا شهرهای بسیاری مانند وین بوداپست ویسبادن آلمان و  ...پیرامون چشمههههاای مع ند ی ی
ی
بنا شدهاند که بنا بر گفته "وایت من "برای درمان دردهای رماتیسمی ،ورم مفاصل ،خستگیهای مفرط ،عفونتتتهاای

ی ماننددد
ت "اس هاپ اا" تس تالیه ی ی
پوستی و ناراحتیهای گوارشی سودمند هستند .در آمریکا برای بیشینه ساختن مطلوبیت ت
ن منا قط ییی را بههه
کتابخانه ،تماشاخانه ،تاالر موسیقی و زمینهای بازی ایجاد شده است .در ایران "بوعلی س نی اا" چنین ن
آسایشگاه معنوی ،چشمههای درمانی و آبهای گرم بخشبندی کرده بود برای نمونه در شهر نیشابور از نظاممم کاناللل
کشی سنگی برای انتقال آ 
بهای معدنی به معبد آناهیتا بهره بردهاند (سیدحسن حسینی)0931 ،
گردشگري پدیدهای متناقض و پیچیده است .صنعتی ارز آور ،متعادل کننده توسعه اقتصادي در سطح منا قط  ،،بر ارق ررر
ی مس یقت ممم و ثا ون ييي درآمددد.
ع تکمیلی ی
کننده توزیع عادالنه درآمد و برخوردار از نقش اساسی در ایجاد مشاغل و منابع ع
ح و گردش رگ ييي
(لومسدن .) 37 : 1380 ،از طرفی آمارهاي موجود نشان میدهند کههه بودجهههای کههه در دنیاا بههه ت یرف ح ح
ن راس ات  ،،در حا ضاح ل رر ررر روش
ی م ممیگ در د د .در این ن
اختصاص مییابد سه برابر بودجهای است که صرف امور دفاعی ی
ت .سیاست ت
یرود ،نائل شدن به توسعۀ پایدار است ت
اساسی که در توسعۀ گردشگري به کار م 
ت (. (Hall and et al, 995 1
ت تاا
ق دولتهاا م رو دد توجههه ارق ررر گرفت سا ه تت تت
توسعۀ گردشگري پایدار امروزه یک رویکرد عمومی است که از طریق ق
گردشگري از لحاظ بوم شناسی در طوالنی مدت ،قابل بق ول و از لحاظ مالی ،خودکفا و از نظر دیدگاههاي اجتماعی ی
ی
یتوانددد بههه
و اخالقی ،براي جوامع محلی مفید و نوید بخش باشد با این وجود بی تردید توسعه بخش گردشگري م مم 
عنوان جایگزین اقتصاد وابسته به صنعت نفت کشور ،در توسعه ملی و منطقهههای ای ار ننن سهممم بس یاز ی ی
ی داشتههه باشددد.
(رهنمایی ) 57 : 1379 ،از این رو ضرورت دارد در جهت توسعه اقتصا يد  ،،ایجادد درآمددد و ارزآوري ،جل ریگو ييي از
ی و ب ور ننن
خروج ارز ،تنوع بخشی به اقتصاد و جلوگیري از اتکاء بیش از حد اقتصاد کشور ایران بههه درآم اهد ييي نفتی ی
رفت از دایره اقتصاد تک محصولی ،به صنعت گردشگري توجه ویژه مبذول گردد .بدیهی است که این توجه باید.
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جدول ( )1روند تاریخی صنعت گردشگری پزشکی در دنیا
روند تاريخي و رشد صنعت گردشگري پزشکی
دورهی تاریخی

گردشگری پزشکی
در این زمان ایاالت متحدهی آمریکا و کشورهای اروپایی مرکز درمان بيماران جهان بودند.

بق ل از سال 1997

یشد
کشور سنگاپور نيز به عنوان پايگاه درمان در قاره آسيا تلقي م 

تهای پزشکی)
(مسافر 

مردم به دليل برخورداري از خدمات درماني با تكنولوژي باال ودر عين حال گران يق مت به
یکردند.
اين كشورها سفر م 

سالهای 2000 - 1997

يق مت خدمات پزش يك تع يي ن كننده بود

(دوران انتقال)

پيدايش مقاصد درماني جايگزين عالوه بر کشورهای توسعه يافته

سالهای 2001 - 6 00 2

پيدايش كشورهاي تايلند وهند به عنوان مقاصد قابل بق ول برای خدمات پزشكی

(گردشگری پزشکی)

مهاجرت اعراب
تعداد اعمال جراحی ز بي ايی زياد شدهاند ودر بین این سالها به حد انفجار رسيد

از سال  2007به بعد

مدل مديريت درمان كشورهای توسعه یافته بسیار گران است و بايد برای آن چاره انديشيد

(برون سپاری خدمات پزشکی)

برون سپاری خدمات پزشكی راه حلی است كه هزینههای گزاف ارائه خدمات درمانییی را

یکند.
كنترل م 

منبع( :مجلهی سفر دی ماه )0931

روش تجزیه و تحلیل
ش از
ن استتت کههه راه رب دد اث خبر ش ش
مدل  swotابزار برنامه ریزي تحلیلی و استراتژیکی است .منطق رویکرد م وکذ ررر این ن
ل کاهش ش
ش
طرفی باید قوتها و فرصتهاي سیستم را به حداکثر برساند و از سوي دیگر ض هفع اا و تهدی هد اا را بههه ح قاد ل ل
دهد .این منطق اگر درست به کار رود ،نتایج بسیار خوبی براي انتخاب و طراحی یک راهبرد اثربخش خواهد داشت.
(حکمت نیا و موسوي .) 293 : 385 1 ،در واقع ،تحلیل قوتها و ضعفها در محیط درونی و فرصتها و تهدیدها از محیط
بیرونی ،جریانی نظاممند است که به ارائه پشتیبانی براي تصمیم گیري میپردازد .از این رو این مدللل م ممیتوانددد یک ک
ک
یو
ل داخلی ی
مرحلۀ اولیه از یک تحلیل با هدف نهائی ارائه دهد و به اتخاذ سیاستهای الزم براي تناسب میاننن عوامل ل
خارجی بپردازد (Kajanus, 2000: 718).با این وجود براي موفقیت در انجاممم روش  swotالزم اس تخانش هک ت    
خوبی در مورد وضعیت موجود و روندهاي حاکم وجود داشته باشد .از این رو تحلیل  swotدارای دو مؤلفههه اصلی ی
ی
به شرح زیر است:
یشوند.
الف) شاخصهای شرایط درونی ( :)IFASکه توسط نقاط قوت و ضعف در وضعیت موجود توصیف م 
یشود.
ب) شاخصهای بیرونی ): (EFASکه از طریق تهدیدهاي موجود و فرصتهاي ناشناخته توصیف م 
یها
جدول ( )2ماتریس  swotو نحوه تعیین استراتژ 

منبع( :افتخاری .مهدوی)9 : 385 1 ،
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یافتهها
هدف این مرحله شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت داخلی محدوده مورد مطالعه است؛ یعنی جنبههاایی کههه در
دستیابی به اهداف نقش گردشگری در توسعه پایدار منطقهای زمینههای مساعد یا بازدارنده دارد مد نظر م ممیباشددد .از
این رو در این قسمت از پژوهش ،نقاط ضعف و قوت فرصتها و تهدیدهای گردشگري استان اردبیل شرح ج ود للل
یگیرند.
شماره  3و  4مورد ارزیابی قرار م 
جدول شماره ( )3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEو عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف )IFE

رتبه

وزن

امتیاز

نقاط قوت ()S
 -ارتقاء و بهبود سريع تجهيزات پزش يك استان اردبیل در دهههای اخير.

2

0/ 05

 -ارزاني خدمات درماني دراردبیل

3

0/70

 -برخورداري از قابلیتهای اقليمي در زمينه جذب گردشگرسالمت

2

0/ 05

0/1

 -وجود چشمههای آب معدني فراوان در سطح استان.

2

0/ 05

0/1

 -وجود زير ساختهای ضروري مانند اقامتگاه و حمل و نقل با يق مت بسيار مناسب

3

0/70

 -موقعيت خوب فرهنگي و اجتماعي استان در منطقه آسيا.

2

0/ 05

0/1
0/ 21

0/ 21
0/1
0/ 21

 -ارائه امكانات پزش يك درحد استانداردهاي جهاني و با يق مت بسياركمتر ازديگر كشورها

3

0/70

 -سهولت و سرعت استان در ارائه امكانات و خدمات پزش يك به بيماران

2

0/ 05

0/1

 -حمل و نقل عمومی آسان (مطلوب و در دسترس) بین کانونهای شهری

2

0/ 05

0/1

نقاط ضعف ()W
 -عدم وجود برنامه ريزي بازاريابي مناسب وجذاب براي جذب توريسم سالمت

2

0/ 05

0/1

 -عدم وجود پزشك و پرستار متخصص در حوزه توريسم سالمت

2

0/ 05

0/1

 -فقدان تبليغات و اطالع رساني مناسب

3

0/70

شهاي تلفني
 -عدم امكان نوبت دهي به بيماران خارجي به شيوه نوين و رو 

2

0/ 05

 -فقدان نظام پاسخ گو يي به گردشگران پزش يك ناراضي

3

0/70

 -نبود تمركز در سياست گذاریها در زمينه گردشگري سالمت در استان اردبیل

4

0/1

 -عدم تعريف پليس ويژه توريسم براي ايجاد امنيت خاطر گردشگران

3

0/70

0/ 21

1

2/ 56

جمع کل

0/ 21
0/1
0/ 21
0/4
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جدول شماره ( )4ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEو عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (فرصت و تهدید )EFE

رتبه

وزن

امتیاز

تها ()O
فرص 
یشود
 -عضويت داشتن ايران (اردبیل) در کمیسیونهای گردشگري سالمت كشورهاي اسالمي كه باعث جذب بيماران آنها م 

3

0/ 09

0/ 27

 -وجود سه ميليون ايراني مقيم خارج متقاضي درمانهای با يفيك ت همراه با هزینههای مطلوب

3

0/ 09

0/ 27

 -وارد شدن ارز و تأثیر بر حوزه اقتصاد ملی

3

0/ 09

0/ 27

 -جهاني شدن وآزاد سازي تجارت در حوزه خدمات سالمت.

3

0/ 09

0/ 27

 -راحتي و سهولت مسافرت بين كشورها در دهههای اخير

2

0/ 06

0/ 12

 -وجود زير ساختهای ضروري مانند اقامتگاه و حمل و نقل با يق مت بسيار مناسبتر نسبت به سايركشورها

2

0/11

0/ 12

 -تغ يي رات مطلوب نرخ ارز اقتصاد جهاني کشورهای آسيا يي كه باعث رشد سريع گردشگري شد.

3

0/ 09

0/27

تهدیدها ()T
 -فقدان و كمبود پزشك و پرستارمتخصص در حوزه توريسم سالمت نسبت به كشورهاي شرق آسيا

3

0/ 09

0/27

 -عدم برنامه ريزي بازاريابي مناسب براي جذب توريسم سالمت نسبت به ساير كشورهاي آسيا

3

0/ 09

0/27

 -امكان اعتراض مردم محلي به علت باال رفتن هزینههای درمان به سبب رشد گردشگري سالمت.

4

0/ 12

0/48

یکنند
 -وجود دالالن سودجو كه به عنوان واسطه بين بيمار و مراكز درماني در صنعت گردشگري پزش يك عمل م 

3

0/ 09

0/27

جمع کل

1
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2/ 88
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جدول شماره ( )5ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEو عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
شهای مطالعات ماتریس SWOT
بخ 

عوامل داخلی (قوت ،ضعف )IFE

جمع کل

عوامل خارجی (فرصت و تهدید )EFE
2/ 88

2/ 56

منبع :یافتههای پژوهش

بر اساس تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و عوامل خارجی جمع کل هر ستون محاسبه شده است .عدد بدس هدمآ ت   
ی (فرصتتت و تهدیددد 2/ 88 )EFE
ل خا جر ی ی
عوامل داخلی (قوت ،ضعف  2/ 56 )IFEاست و عدد بدست آم ماوع هد لل لل
یشود و در نتیجهگیری ی
ی
است .عدد  2/5به عنوان عدد متوسط در تجزیه و تحلیل مدل ( swotسوات) در نظر گرفته م 
عوامل داخلی (قوت ،ضعف  )IFEمیتوان گفت چون عدد بدست آمده بیشتر از عدد  2/5است نشاندهندهه غلبهههی
نقاط قوت بر نقاط ضعف است .و در نتیجهگیری عوامل خارجی هم (فرصت و تهدید  )EFEچون عدد بدست آمده
بیشتر از عدد  2/5است نشاندهنده غلبهی فرصتها بر تهدیدها اس و ت م ممیت او ننن گ سررب هک تف ييييييي زيررر ساخت ت
ت
گردشگری سالمت در استان اردبيل در راستای توسعه و رونق صنعت گردشگری و و توسعه پای راد منطقهههای ب هدو
است.
یهای ارتقا صنعت گردشگری سالمت و تأثیر آن بر رونق صنعت گردشگری
جدول شماره ( .:)5استراتژ 

تهاO
فرص 

نقاط قوت S

نقاط ضعف W

یهای SO
استراتژ 

یهای WO
استراتژ 

 −جذب بازار كشورهاي آسيا يي با توجه به بحران مالي آسيا يي و

 −جذب بيماران به كشور با توجه به مزيت رقابتي آب درماني نسبت به

هزينه پا يي ن درمان در استان اردبیل

كشورهاي فاقد چنين امكاناتي

−

جذب بازار كشورهاي همسايه با توجه به نزد يكي فرهنگي

مذه يب بخصوص با كشورهاي عربي
−

ج  بذ ب رامي ا يمالسا ياهروشك ن ا قيرط ز

−

ی
تالش براي كاهش نقش تله مديسين با توجه به سا ري زمینههههای ی

جذاب گردشگري كشور و از طريق تخ فيف ات ويژه
نويسيمك   

         

گردشگري اسالمي

تهدیدها
T

یهای WT
استراتژ 

یهای ST
استراتژ 
−

استفاده از فناوري اطالعات ب  غيلبت يار ب زا ا گ ر ر يرگشد     

ورودگردشگران پزش يك

سالمت استان اردبیل با توجه به جهان شمول بودن آن
−

جذب بيماران كشورها يي كه هزين دوبن تلع هب نامرد ه    

−

ساختهای ضروري به خصوص برای گردشگران خارجی

−

رفع كمبودكادر درماني متخصص توريسم ازطريق آموزش زبانهاي

خارجه و آموزش مهارتهای ويژه گردشگري

پوشش بیمهای باالست از طريق ايجاد بيمه درماني توريسم
افزا لقن و لمح شي هههههه ه هههه وا يي از طر ريز شرتسگ قي

−

كا جيا قيرط زا نالالد شقن شه اد         کانا لل له اای واس يارب هط     

     

−

−

افزايش بازارگردشگري توريسم با استفاده از تنوع بازارهاي هدف
برنامه ريزي بازاريابي مناس رب ب ا اقر ي ب ب رترب ت ا ياهروشك        

همسايه
−

افزايش امنيت گردشگران سالمت باايجاد پليس ويژه توريسم

منبع :یافتههای پژوهش

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
ی م رو دد توجههه
امروزه توسعهی گردشگری در تمامی عرصهها ،چه در سطح ملی و منطقهای و چه درسطح بین المللی ی
ن
ی بههه این ن
ت فزاین اهد ی ی
ی از کش هرو اا بههه ص رو ت ت
برنامه ریزان دولتی وشرکت های خصوصی قرار گرفته است .بس رای ی ی
ج داده و درصددد یا تف ننن راههاای
حقیقت پی بردهاند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل بههه خرج ج
تازهای برآیند .برای کشورهایی مثل ایران ،درآمدهای نفتی ،یک رانت اقتصادی تلقی میشود که فاقد هرگونههه اث ار ت ت
ت
ت زنجیرهه وار باا
ی بههه ص رو ت ت
ت گردش رگ ی ی
القایی از لحاظ باال بردن سطح تولید ملی در اقتصاد است؛ درحالی ص عن ت ت
بعضی از فعالیتهای اقتصادی ،وابستگی دوجانبه دارد ورونق آن ،از لحاظ افزایش درآمدها در اقتصاد کشوررر میزباننن
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ت در
تأثیر به سزایی دارد .در نتیجه توسعهی گردشگری ،اقتصاد کشور را از حالت تک محصولی خارج میکند و ثبات ت
درآمدهای ناشی از جذب گردشگری برای کشور به همراه خواهد.

گردشگری میتواند بستر مناسبی را برای رشد اقتصادی (افزایش تولید ملی) و افزایش اشتغال در استان اردبیل فراهم
کند .از این برای رسیدن به هدف مذکور باید شرایط الزم را برای ورود گردشگران را از طریق شناسایی عوامل م ثؤ ررر
بر رفتار گردشگران ،از منظر اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی فراهم کرد.

ت) و بیرونی ی
ی
ف و وق ت ت
ی ( ضع ف ف
ی درونی ی
یت او ننن ع لماو ی ی
از این رو با استفاده از مدل SWOTوتحلیل وضع موج دو  ،،م مم 
ی م ثؤ ررر در
(فرصتها و تهدیدها) صنعت گردشگری ایران را برای برنامه ریزان کشور شناسایی کردد تاا بتوانن ماگ د یی یی
جهت ارزیابی آنها بردارند.
لو
ی از دالیل ل
ت کههه برخی ی
ت است ت
امروزه یکی از رو به رشدترین نمونههای گردش رگشدرگ ،یرگ یی ییی به وب د د و س مال ت ت
انگیزههای گردشگران این حوزه عبارتند از:

• بهبود و سالمت بدن و فکر (برنامههای کاهش)؛
• وزن ،سالمتی بدنی بیشتر و مدیریت استرس؛
• استراحت و تمدد اعصاب؛
• استفاده از امکانات و خدمات پزشکی؛
جدول شماره ( .:)6رتبههای درمانی  14چشمه از چشمههای استان اردبیل
رتبه درمانی

ردیف

نام چشمه

نوع چشمه

یها
خواص درمان در بیمار 

1

چشمه آبگرم آب چشم (گوزسوئی)

آب گرم

چ شم ی

7

2

چشمه آبگرم قهوه خانه همت

آب گرم

پوست ،مفصلی

2

3

چشمه آبگرم قهوه خانه ممتاز

آب گرم

حرکتی وعصبی

4

4

چشمه آبگرم پنج خواهر (بش باجیالر)

آب گرم

عفونی ،عصبی و مفصلی ،عروقی

1

5

چشمه معدنی (بیالدره یا ویال درق)

معدنی

پوست ،زنان ،عصبی

4

6

چشمه هفت بلوک (اهندار)

معدنی

گوارشی ،پوست ،اعصاب ،زنان

4

7

چشمه بوشلی (برجلو)

معدنی و آب گرم

پوست ،زنان ،روماتیسم ،گوارش

5

8

چشمه قینرجه

معدنی و آب گرم

عصبی ،روماتیسمی ،زنان ،پوست

4

چشمه ایستی سو (ایالنجیق)

آب گرم

گوارشی ،عصبی

4

10

چشمه حمام درسی (ایلنجیق)

معدنی و آب گرم

مفصلی ،پوستی

5

11

9

چشمه دیپگل یا دیپ سیز گل

معدنی

مفصلی ،متابولیکی ،گوارش

3

12

چشمه ایستی سو (سقزچی)

معدنی و آب گرم

عصبی ،سیستم حرکتی و گوارش

4

13

چشمه قره شیران (حمام)

معدنی

مفصلی ،روماتیسم ،پوست

5

14

چشمه بیله دره

معدنی

دستگاه ادراری ،پوست ،گوارش

6

منبع :مجله سالمت و بهداشت اردبیل1931 ،

ی کههه
ارائه دهندگان خدمات در این بخش مشتریان خود را به اقدامات پیشگیرانه تشویق میکنند .مانند طبیعت درمانی ی
ی
یکی از شاخههای گردشگری سالمت است ،که بر ویژگیهای آب و هوایی و طبیعی منطقه تکیه دارد و پتانسیلهای ی
یهاا ،در
آن در استان اردبیل نیز بسیار دیده میشود .استفاده از اثرات شفابخش چشمههای آب گرم برای درمان بیمار 
پزشکی نوین از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و توصیه میشود .به همین دلیل در سراسر جهاننن منا قط ییی کههه دارای
چشمههای آب گرم حاوی امالح مفید هستند ،از جمله جاذبههای گردشگری محسوب میش نو ددد .در اس ات ننن اردبیل،،
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ی را ب ببه
ی ط ب ی عی ی
کیفیت و پراکنش چشمههای آب گرم به گونهای است که میتواند طبیعت درمانی با استفاده از آ بهای ی
عنوان یکی از مهمترین منابع گردشگری کشور معرفی کند.
منابع
گردشگري سالمت نياز مبرم اقتصاد ملي؛ ماهنامه سفر؛ دي ماه 0931
ب
ی منتخب ب
خداياري ،زرنق رحيم؛ توراني ،سوگند؛ قادري ،اعظم؛ صالحي ،مسعود؛ جعفري ،حسن؛؛ ارزياب ييي توانمن اهيد ييي بیمارس ات نننهای ی
آموزشي درماني دانشگاه علوم پزش يك تهران در جذب گردشگران پزش يك بر اساس استانداردهای بيمار محور كميسيون مشترك بين ن
ن
الملل؛ فصلنامه بيمارستان؛ 8931
دلگشا يي  ،بهرام؛ جباري ،عليرضا؛ فرزين ،محمدرضا؛ شعر باف يچ زاده ،نسرين؛ ط يبيب  ،سيد جماللل ال نيد ؛؛ وض يع تتت موجود د گردش رگ ييي
پزش يك  :مطالعه موردي ايران؛ فصلنامه پايش؛ شماره دوم؛ بهار 1931
صدر ممتاز ،ناصر؛ آقا رحيمي ،زهرا؛ صنعت گردشگري پزش يك در ايران :راهكارها يي براي توسعه؛ مديريت اطالعات سالمت؛ ويژه نامههه
شماره چهار؛ زمستان 1389
ت در كش اهرو ييي
ت س مال ت ت
ل خ امد ت ت
توراني ،سوگند؛ ط يبيب  ،سيد جمال الدين؛ توفيقي ،شهرام؛ شعر باف يچ زاده ،نسرين؛ تجارت بين الملل ل
تها؛ مديريت اطالعات سالمت؛ دوره هشتم؛ شماره چهار؛ مهر و آبان 0931
شها و فرص 
منتخب عضو آسه آن ،چال 
حسيني ،سيد حسن؛ از گردشگري پزش يك چه مي دانيد؟؛ ماهنامه دنياي تجارت
ت
ايزدي ،مرتضي؛ ايوبيان ،علي؛ نصيري ،طه؛ جنيدي ،نعمت اله؛ فاضل ،مژگان؛ حسين پور فرد ،محمد جواد؛ وضعيت گردش رگ ييي س مال ت ت
در ايران ،فرصت يا تهديد؛ مجله طب نظامي؛ دوره چهارده؛ شماره دو؛ تابستان 1931
ی انجاممم شدهه در زمينههه ص عن تتت
فردوسي ،مسعود؛ جباري ،عليرضا؛ يك وان آرا ،محمود؛ آقا رحيمي ،زهرا؛ مرور سيس يتامت ككك بررس سسیهای ی
گردشگري پزش يك ؛ مديريت اطالعات سالمت؛ دورهی هشتم؛ شمارهی هشتم؛ ويژه نامه مديريت خدمات بهداشتي درماني؛ 0931
رنجبریان و زاهدی ،شناخت گردشگري؛ چهارباغ؛ چاپ اول؛  1384اصفهان

دکتركاظمى ،مهدی؛ مديريت گردشگري؛  1386؛ انتشارات سمت.

شهای تحقيق؛ انتشارات توليد دانش؛ بهار  1386؛ تهران
علي احمدي ،عليرضا؛ مهندس سعيد نها يي  ،وحيد؛ توص يفي جامع از رو 

حافظ نيا ،محمد رضا؛ مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی؛ (  ) 1387انتشارات سمت ،تهران.

کهای تحقیق علمی در علوم انسانی با تأکید بر جغرافیا؛ ناشر :قومس؛
آسايش ،دكترحسين؛ مشيري ،دكتر سيد رحيم؛ روش شناسی و تکنی 
چاپ 3؛ سال 1 38 1
ش؛ انتشارات بآل؛  1387؛ تهران
حپژوه 
ي درتنظيم طر 
ي عمل 
ي :راهنما 
سان 
ق در علوم ان 
حقي 
ت روشت 
ربيعي ،شهربانو؛ محمودي ،رضا؛ مقدما 
عزتي ،مرتضي؛ روش تحقيق در علوم اجتماعي ،كاربرد در زمينه مسائل اقتصادي؛ انتشارات موسسه تحقيقات اقتصادي؛  1376تهران
شهای تحقیق در علوم رفتاری؛ انتشارات آگه؛ 1376
بازرگان ،دكتر عباس؛ سرمد ،دكتر زهره؛ حجازي ،دکتر الهه؛ رو 
نبوي ،دكتر بهروز؛ روش تحقیق در علوم اجتماعی؛ انتشارات کتابخانه فروردین؛ 1386
ايزدي ،كاظم؛ روش تحقیق؛ نشر کیهان؛  1389؛ تهران
دالور ،علي؛ مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي؛ انتشارات رشد؛  1374تهران
ساعي ،علي؛ روش ﻖﯿﻘﺤﺗ در ﻮﻠﻋ م ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ ؛ ا ﺎﺸﺘﻧ رات ﺖﻤﺳ ؛ پا يي ز 1386
ا بك راحمدي ،سيدعلي؛ صالحي ،علي؛ فريدي ،محمد رضا؛ روش تحقيق در مديريت؛ انتشارات دانشگاه پيام نور؛ آبان 0931
هانگر ،جي ديويد؛ آل .ويلن ،توماس؛ مباني مديريت استراتژ كي ؛ ترجمه سيد محمد اعراب ييي و داود ا يدزي ؛؛ دفتررر پژوهش اه ييي فرهنگي؛؛
1 38 1؛ تهران
ی و دکتررر حمیدرضاا رض یناو ؛؛ دفتررر
هانگر ،جي ديويد؛ آل .ویلن ،توماس؛ مبانی مدیریت استراتژیک؛ ترجمه دکتررر سیددد محمددد اعرابی ی
پژوهشهاي فرهنگي؛  1389تهران

63 ...بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار
 تهران1380  دردانه؛ مديريت استراتژ كي ؛ انتشارات آتنا؛ چاپ اول؛، محمد حسن؛ داوري،شانه ساززاده
378 1  ؛ تابستان45  لطف اهلل؛ مروري بر مدلهاي برنامهريزي استراتژ كي ؛مجله دانش مديريت؛ سال دوازدهم؛ شماره،فروزنده دهكردي
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