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 چکیده

ایگونهبهدارد،انکارقابلغیرنقشیکشورتوسعةدرمؤثرهایبخشسایررونقورشددرسالمتگردشگری

اندازچشماهدافتحققوسازیخصوصیهایسیاستتوسعةبرایرانوینیمسیربخشاینتقویتکه

دهدمیارا همنطقهسالمتقطببهایرانتبدیلبرمبنی1404 درمنسجموجامعایبرنامهفقدان.

ایندربالقوهمنابعداشتنباایران،شدهتاموجبباشد،صنعتاینمسا لکلیةدربرگیرندةکهکشور

وتهیهنیازپیشترینمهم.دهدکاهشنفتیمنابعبهراخودوابستگیوببردراالزمبهرةنتواندحوزه،

پژوهشاست.مدنظرزمانیافقدریکدیگرباهاآنروابطوهااولویتعوامل،شناساییبرنامهاینتدوین

.نوآوریاستدارایسالمتگردشگریحوزةدرمورداستفادهروشنو همچنینوموضو حیثازحاضر

یلیاست.دراینتحل ـ یفیتوصیوروش،پژوهشیتماهازنظرویازنظرهدف،کاربردپژوهشاین

ازطریق شناساییمعیارهایاولیه پساز )ادبیاتپژوهش، مصاحبه ازطریقمعیار(،143پژوهشو

28مشخص)1414تحلیلعاملیاکتشافیمعیارهایمؤثردرتوسعةگردشگریسالمتکشوردرافق

 بهمعیار( نهایتاً، روشمدلو سنگزیربناییوسیلة و عواملکلیدیمؤثر سازیساختاریتفسیری،

هایاینهابایکدیگراستخراجشدهاست.یافتهمعیار(وروابطآن13حوزةگردشگریسالمتکشور)

یگذارانومتولیانحوزةگردشگریسالمتدرراستاتواندراهنمایمناسبیبرایسیاستپژوهشمی

هایآیندةاینصنعتباشد.هایمناسببرایمواجههباتهدیدهاوچالشهاوراهبرداتخاذسیاست



سازیساختاریتفسیری.،مدلگردشگریسالمتگردشگری،های کلیدی: واژه

                                                           
 یراناین،)ره(،ق وینیامامخمالمللییندانشگاهبی،دانشکدهعلوماجتماعپژوهی،یندهآیدکتریدانشجوـ1

2 ـ مسئول: آیاردانشنویسنده اجتماعپژوهی،یندهگروه علوم بی،دانشکده خمالمللییندانشگاه ق وینیامام یراناین،)ره(،
(fazli@soc.ikiu.ac.ir) 
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 یراناین،)ره(،ق وینیامامخمالمللییندانشگاهبی،دانشکدهعلوماجتماعپژوهی،یندهگروهآیاردانشـ4
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 مقدمه

اینمتحدمللسازمان.رشداستسرعتدرحالاستکهبهجهانصنایعترینپویاازیکیگردشگری

بهبیشتردرآمدکسببرایمنبعیواشتغالاقتصادی،توسعةاصلیاب ارهایازمن لةیکیبهراصنعت

استشناختهرسمیت درپارچگییکودرآمدتنو باعثگردشگریتوسعه،درحالکشورهایدر.

 Izadi etآورد)پدیدمیسنتیهایروشازترسریعایشیوهباصادراتبرایشودوفرصتیمیاقتصاد

al., 2013.)

میلیوننفردرسراسرجهان326تعدادیکمیلیاردو1براساسگ ارشسازمانجهانیگردشگری،

درصد(اف ایشیافتهوارزش7میلیوننفر)91اندکهنسبتبهسالگذشتهبهامرگردشگریپرداخته

براساسگ ارشمجمعجهانی7تریلیوندالرومعادل6/1آنبهمی ان درصدصادراتجهاناست.

گیرد)مستقیمودتولیدناخالصملیجهانرادربرمیدرص10سفروگردشگری،اینصنعتحدود

جهان ناخالصدر تولید بر حوزه این در را تلثیر بیشترین دیگر صنایع به نسبت و غیرمستقیم(

6/4شود،تلثیراینحوزهبرتولیدناخالصدرجهانمشاهدهمی1طورکهدرشکلگذارد.همانمی

درصد،در6/3و2/4ترتیبباولیدیواطالعاتوارتباطات،بهدرصدبودهاستوبعدازآن،صنایعت

گستردگیاینصنعتبه ایگونهرتبةدوموسومعواملمؤثربرتولیدناخالصدرجهانقراردارند.

شوددرسالبینیمیاستکهازهردهنفرشاغلدرجهان،یکنفردراینصنعتفعالاستوپیش

)تعدادگردشگران2030 برسد هشتصدمیلیوننفر و جهانبهیکمیلیارد  World Tourismدر

Organization, 2018.)



 
 World Tourismهای مختلف بر تولید ناخالص ملی در جهان ) : متوسط میزان تأثیرگذاری بخش1 شکل

Organization, 2018) 


گردشگرینامبهگردشگریازجدیدیشاخةرشدبهبهداشتیخدماتشدنجهانیامروزه

استشدهمنجر2سالمت وقانونیهایطرحتصویبوایجاددرحالزیادیکشورهایروازاین.

                                                           
1.World Tourism Organization (UNWTO) 

2. Health Tourism 
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اندسالمتگردشگریاجرایهدفباکاربردی انتقالزیاد،درآمدهایونقل،حملهایه ینهکاهش.

بهسفربهراسالمتگردشگرانکههستنددالیلیهمگیرقابتیهایقیمتودانشوفنّاوری

درمانیصنعتدرگذاریسرمایه.داردوامیدوردستکشورهای تولیداف ایشبرایراهیپ شکیو

.استگردشگریوتجارتدرترمطلوبتوازنایجادخارجی،ارزتولیدخدمات،بهبودداخلی،ناخالص

راسفرهایازحاصلوکارکسبهایفرصتکشورهاازبسیاری درمانی و رسمیتبهپ شکی

 .Heung et al., 2010, pp)شدهاستترکیبگردشگریصنعتباکهزمانیازخصوصبهاند،شناخته

236-251).

صنعت همچونمعضالتیباکهتوسعهدرحالکشورهایبرایویژهبهگردشگریسالمت،توسعة

.استبرخوردارفراوانیاهمیتازاند،مواجهمحصولیتکاقتصادوارزیمنابعمحدودیتزیاد،بیکاری

اقتصادیکالنمتغیرهایوداردنفتصادراتازحاصلدرآمدهایبهزیادیاتکاینی ایراناقتصاد

زمان،درنفتجهانیقیمتازپیرویباآن، شودمیشدیدینوساناتدچارطی برحاکمروند.

درآمدناخالصگذاریسرمایهملی،ناخالصتولیدمانندمتغیرهایی ایراناخیردهةسهدرسرانهو

استموضو ایندهندةنشانروشنیبه برایری یبرنامهونفتقیمتجهانیکاهشبازمانهم.

بهوابستهسنتیاقتصادهایازبسیاریهمانندنی ایرانطبیعی،منابعدرآمدهایبهوابستگیکاهش

سالمتمانندخدماتیصنایعبهنفت، منظوربهاست.داشتهراهبردیگیریجهتگردشگری

درشغلیجدیدهایفرصتابعادهمچنینارزیودرآمدهایواقتصادیرشدمنابعبهبخشیدنتنو 

توجهبهوجودظرفیت با کشور، یهاچشمههایبالقوةاینحوزه)نظیرامکاناتوتجهی اتپ شکی،

درایرانازگردشگریتوسعةصنعتنیرویمتخصصحوزةپ شکی(،درمانی،ی،نمکآبگرمومعدن

مشاهدهکشوراخیرهایگذاریسیاستدرتوانمیرااهمیتایناست.بودهبرخوردارفراوانیاهمیت

بیستبهرسیدن)حوزةگردشگریدرکشورسالةبیستاندازچشمتدوینوتهیهنظیرنمود؛مواردی

وتوسعه،نقشششمسالةپنجبرنامةدرگردشگریجایگاهونقش،(1404سالتاگردشگرمیلیون

درجایگاه پژوهش1رهبریمعظممقامبیاناتگردشگری مطالعات )مرک  مجلس، (،1392های

نظام،سیاست کلی اشتغال،سیاست2های کلی کشور،3های فرهنگی مهندسی هایسیاست4نقشة

سند7قانوناساسی،44اصل6نقشةجامععلمیکشور،5کالنبخشمیراثفرهنگیوگردشگری،

                                                           

 1392تا1374یازسالمقاممعظمرهبربیاناتمجموعهـ1

رقابتـ2 توسعةصادراتغیرنفتیپذیریوکسبم یترشداقتصادی، بازارهایجهانیو مؤثردر حضور کارآفرینی، هایرقابتی،

 (1382)مقاممعظمرهبری،

 (1390اقتصادیگردشگری)مقاممعظمرهبری،هایتلکیدبرگسترشواستفادةبهینهازظرفیتـ3

مدیریتفرهنگیـ4 به مستقیم نهادینه ـ اشارة گسترشاسالمیو جذبو گردشگریدینی، توسعة سازیالگوهایگردشگری،

 (1391گردشگریخارجیدرزمینةدینی،زیارتی،درمانی،علمیوفرهنگی)شورایعالیانقالبفرهنگی،

 (04/07/1383هایکالناینحوزه)مصوبیوارا ةسیاستتوسعةبخشگردشگرـ5

 .1404شدنبهقطبپ شکیمنطقهتاسالتبدیلـ6

عالوهـ7 تمامیابعادبرتلمینامنیتسرمایهدولتموظفاست، در راهکارهایتوسعةبخشخصوصیرا گذاریبخشخصوصی،

 ویژهدربخشدرماناجراکند.اقتصادیبه



 ... در رانیسالمت ا یگردشگر بندی عوامل مؤثر بر توسعة صنعت اولویت کیوان پلوئی و همکاران

 

4

تواننقشوجایگاهاینصنعترابرمواردمذکور،می(.عالوه1392همکاران،وکروبی)1سالمتکشور

آیه)مستقیموغیرمستقیم(بهاینموضو اشارهشده14وجوکردکهدرنی جست2درقرآنکریم

 (.1393است)سقاییوآبدار،

.استکنونیدوراندرسالمتگردشگریصنعتساختاریهایویژگیازابهاموهاقطعیتدمع

هایگیریتصمیمفنّاوری،وعلمسریعپیشرفتعلتبهانگی شگفتوسریعتحوالتآندرکهعصری

برساختارشکنیوعمیقتلثیراتورسندمیراهازآسابرقکالنوخردعواملدیگروهادولتسیاسی

فعاالنمیحاکمروندهای سالمت،صنعتگذارند. بایدثبات،بیکامالًمحیطِایندرگردشگری

گذارهایتلثیرایکهکلیةجنبهگونهبرگ ینند،بهری یبرنامهبرایراهاروشورویکردهااتکاترینقابل

فراگیردتابتوانبااِشرافبرآن شناساییعوامل.جامعاقدامکردایهابهتهیةبرنامهاینصنعترا

برنامه در اولینگام گردشگریسالمتکشور زمانیکهکلیدیحوزة تا زیرا است؛ ری یاینحوزه

نظرنداشتهباشندودرشناختواعضایفعالدراینحوزه،درجایگاهمجری،حولاینعواملاتفاق

هاییحتمیدداشتهباشد،شکستچنینبرنامهنظروجوسازیاختالفهابرایچگونگیپیادهادراكآن

رسد.نظرمیبه

مبتنیبراینشناختمنجرخواهدتبعآنبرنامهشناساییعواملمؤثروبه ری یکالنومنسجمِ

این به تحتشد حوزة منفعلکه از و سازد آماده آینده ممکن اتفاقات برابر در را خود بودننظر،

بنابراینمی پذیربودنننتیجهگرفتکهالزمةبقاءدرصنعتگردشگریسالمتورقابتتوابپرهی د.

راهبردیوبلندمدتاستکهمنطبقبرآنباسایرکشورهاداشتنبرنامه منسجم، جامع، ایکالن،

باشند داشته توجه باید مسئوالن باشد؛ حوزه این در تلثیرگذار کلیدی و مؤثر عوامل شناسایی

موضوعیکهتلثیراتچشمگیری مناسببهموضو گردشگریسالمتنپردازندـکهدرزماندرصورتی

اشتغال و کشور اقتصاد اولو وهلة در رونقصنعتگردشگریکشور دارددر دوم وهلة ـ، زاییدر

سالسبباشبا به آندر به ورود ازسویرقبا، بازار ه ینهشدن سختو بسیار حتیهایبعد و بر

بود.غیرممکنخواهد

تلکید گردشگریسالمت ابعادیخاصاز بر ادبیاتموضو  در مطالعاتموجود دیگر، ازسوی

بهجغرافیایمنطقه ازحیثقلمرو درراستایداشتهو اینمطالعه، لیکندر است. ایمحدودشده

سیاست اصل چشم44های و اساسی قانون گردشگری1404انداز ابعاد همة به جامع رویکردی ،

ایدرکلکشورمدنظرقرارگرفتهاست.منطقهتاتخاذشدهوروابطبینسالم

ترینهدفازاینپژوهششناساییابعادمؤثربرتوسعةصنعتشده،مهمباتوجهبهمباحثمطرح

وهمچنینتعیینارتباطوتوالیعواملبودهتاباارا ةنقشة1414گردشگریسالمتکشوردرافق

ناساییرویاینصنعتوشسازیمسا لپیشراهبرایفعاالناینحوزهبتوانسهمناچی یدرشفاف

                                                           

 (.1397)مصوبسال1404دهیحوزةسالمتکشوردرافقهاوسامانهدفارا ةـ1

سرانجامـ2 مشاهدة گردشگری، سیاحتو انجام در قرآن بیشترینتلکید که نازلشده مدینه در آیه سه و مکه در آیه یازده

؛46؛حج،109؛یوسف،18؛سبا،69نمل،؛42و9؛روم،36؛نحل،20؛عنکبوت،11؛انعام،137کنندگاناست:آلعمران،تکذیب

 .10؛محمد،82و21؛مومن،44فاطر،
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هایوطراحیبرنامهدرتدوینگذاراناینحوزهسیاستهادرافقِمدنظرداشتوبههاواولویتگلوگاه

واقتصادکشورگردشگریسالمتتوسعةمؤثردرجهتایجادم یترقابتیدراینصنعتومناسب

تلثیرگذار کلیدی و مؤثر عوامل ابتدا مذکور، موارد به توجه با رساند. گردشگرییاری توسعة در

افق در روابطمیاناینعواملبررسیمیتعیینمی1414سالمتکشور ادامه در درشود. و شود

شناسایی مؤثر و کلیدی عوامل نهایت افق در حوزه این توسعة در تلثیر بیشترین با 1414شده

شوند.مشخصمی



 ادبیات موضوعی

 گردشگری سالمت

بردهکاربه1811سالدرانگلیسیایدرمجلهبارنخستینگردشگری،انگلیسیمعادل،1توریسمواژه

طبیعیمناظرازبازدیدوتاریخیآثارتماشایمنظوربهمسافرتمعنایبهلغتاینزمان،آندر.شد

شماربهداریپیشینهصنعتتنهانهگردشگری.امروزه(1389صیدایی،)رفتمیکاربهلذتکسببرای

راخودفنّاوریدادهوتوسعهراصنعتمفهومداردکهفردیمنحصربههایویژگیعلتبهبلکهرود،می

استکردهمطرح ایمحرکهنیرویصنعت،مجموعهیکمثابةبهگردشگری،صنعتتر،سادهبیانبه.

محلیتوسعةراهوکنندحرکتبیشتریشتابباحیاتیصنایعهایچرخآنبرتکیهباتاسازدمیفراهم

مکانبهمکانیازافرادجاییجابههرگونهوبهمفهوماجتماعیایپدیدهگردشگری.شودهموارملیو

واقوامباتعاملصورتبهجاییجابهاین.استخودزندگیمعمولمحلازغیرمحلیدراقامتودیگر

بهنهایتدروگیردصورتمیهاآنزندگیشیوةوانتظاراتها،نگرشعقاید،باآشناییوگوناگونملل

(.Sharpley, 2014)شودمنجرمییکدیگرازمی بانومیهمانتلثیرپذیریوتلثیرگذاری

مکانیازکهدانستهمردمانیبرایپذیراییوخدماتتهیةتجارتراتوریسمآکسفوردفرهنگ

سفریادگیریوصنعت/تجارتمنظوربهکهاستتوریسممسافریوبستر،درفرهنگ.کنندمیدیدار

توریسمواژةبرایگوناگونیهایمعادلفارسی،متوندر.گرددبازمیشرو نقطةبهسپسکندومی

ماننداست؛شدهذکر ازدیدگاهسازمان.ایرانگردیحتیوتفریحسیاحت،جهانگردی،گردشگری،:

مجموعهجهانی توریسمبه ازغیرمکانیبهکهشودمیگفتهافرادییافردهایفعالیتگردشگری،

هدفوکنندمیاقامتآنجادرسالیکحداکثروشبیکحداقلوکنندمیسفرخودعادیمکان

واشتغالنظیراهدافیواستدیگرهایفعالیتیاتجارتتفریح،فراغت،اوقاتگذرانمسافرتاز

.نباشددستم دگرفتنسفرازبایدهدفعبارتی،به.گیردنمیدربرراموردنظرمنطقةدردرآمدکسب

شود،فصلوباتوجهبهطولمدتمسافرت،وسیلةمسافرتونو تلسیساتیکهبهخدمتگرفتهمی

هایگوناگونکهموجبپیدایشیکجریانتوریستیدهیمسافرت،همچنینانگی هچگونگیسازمان

بندیازگردشگریراازیکدیگرتمی داد.اماعواملیکهبرایطبقهتواناشکالمختلفیشوند،میمی

(.1388رادوآقاجانی،گیرندیکساننیستند)فرجیاشکالمختلفگردشگریمورداستفادهقرارمی

                                                           
1. Tourism 
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هایآمریکاومطرحکردوسپسدردانشگاه1987درسال1عبارتگردشگریسالمتراگودریچ

(.گردشگریسالمتسفریاستکهبرایابقاو1395رفتاروهمکاران،انگلستانگسترشیافت)نیک

 ,Carrera and Bridgesطورمنظمطراحیشدهاست)داریشرایطسالمتفی یکیوروانیفردبهنگه

گردشگری،گردشگریسالمتمسافرتافرادازمحلدا مزندگیخود(.ازدیدگاهسازمانجهانی2006

ساعتوکمتراز24آوردنسالمتروانیوجسمییاحفظوبهبودآنبهمدتبیشازدستجهتبه

 اند:(گردشگریسالمترابهسهدستةزیرتقسیمکرده2013زادهوهمکاران)یکسالاست.ابراهیم

مناطقدارایمنابعآب2گیرانه()پیشگردشگریتندرستی به سفر آب: هایگرمهایمعدنیو

درمواردیکه نظارتپ شکی، بدونمداخلهو زندگیوتجدیدقوا برایرهاییازفشارهایروزمرة

 گردشگربیماریجسمیخاصیندارد.

نمک،3گردشگریدرمانی)صحت(: ازمنابعطبیعی)آبمعدنی، هدفاستفاده گلو...(سفربا

هایاگذراندندورةبهبودتحتنظارتومداخلةیکدرمانگر.برایدرمانبرخیبیماری

نو دیگریازگردشگریسالمتاستکهباهدفدرمانفی یکیوانجامیک4گردشگریپ شکی:

 شود.هاومراک پ شکیانجاممینو عملجراحیتحتنظارتدرمانگراندربیمارستان

 توجه با سال گ ارشسازمانجهانیگردشگریدر قاره2018به اقیانوسیه،، و آسیا هایاروپا،

به خاورمیانه و آفریقا 51ترتیبآمریکا، 24درصد، 16درصد، 5درصد، سهم4درصدو درصداز

بهخوداختصاصداده را میانگینرشدساالنةاندکهدراینگردشگراندنیا اقیانوسیهبا و میانآسیا

 می ان به گردشگر قاره4/6ورود سایر نسبتبه ودرصد آفریقا و بوده برخوردار باالیی رشد از ها

درصد،درجایگاهدوموسومقراردارندکهباتوجه7/4درصدو5ترتیببامیانگینرشدخاورمیانه،به

جهان) گردشگریدر میانگینرشدساالنة پتانسیلبالقو9/4به نشاناز ظرفیتباالیدرصد( و ه

45یافتهودرصدازسفرهابهکشورهایتوسعه55طورکلیتوسعةگردشگریدراینمناطقدارد.به

آیندهدچاربینیمیتوسعهصورتپذیرفتهوپیشدرصدبهکشورهایدرحال در شودایندرصدها

درصد58یافتهوسعهدرصدکشورهایتو42به2030ایکهدرسالگونهتغییراتیاساسیشود؛به

درصد2018،57گرفتهدرسالهایصورتتوسعهتغییریابد.باتوجهبهمسافرتکشورهایدرحال

درصدازمسیرریلی2درصدازمسیرآبیو4درصدازمسیرزمینی،37گردشگرانازمسیرهوایی،

توجهبهموقعیتمجاییاستفادهکردهبرایمسافرتوجابه با کانیایران)دسترسیبههرچهاراند.

هاوجودسازیآنهایتوسعةکشور،ظرفیتفعالهادربرنامهمسیر(وهمچنینجایگاهتوسعةاینراه

داردکهدرایننوشتارمجالیبرایپرداختنبداننیست.

والمللیبهایرانمیلیونگردشگربین2/5مجمعجهانیاقتصاد،باورود2018طبقگ ارشسال

 ه ینه5/3حدود دالر پرداختهمیلیون آنهای توسط دریافتیشده متوسط بهها، ایران هرهای ازای

میلیارددالریسهم1/10دالربودهاست.بنابراین،اینصنعتباارزشاف ودةحدود1/665گردشگر

                                                           
1. Goodrich 

2. Wellness Tourism 

3. Curative Tourism 
4. Medical Tourism 
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ایجاد5/2 با و تشکیلداده 9/1غلسهمه ارش476درصدیازکلتولیدناخالصداخلیایرانرا

ایراندر امتیاز براساساینگ ارش، است. اختصاصداده بهخود را کلاشتغالکشور درصدیاز

بودهکهباچهارپلهصعود2015،3/3ودرسال4/3پذیریگردشگریوسفرمعادلشاخصرقابت

بهرتبة اهنهمدربینکشورجهانرسیدهورتبةایرانازجایگ136ازمیان93نسبتبهآنسال،

،2017سال بهبودیافتهاست.در2017بهجایگاههشتمدرسال2015کشورهایخاورمیانهدرسال

پذیریسفروگردشگریوپسازآنقطروکشوراماراتمتحدةعربیدرجایگاهاولشاخصرقابت

ذکراستکهکشورهایاند.شایانبحریندرجایگاهدوموسومدرسطحمنطقةخاورمیانهقرارگرفته

قطروبحرینازنظرشاخصرقابت ترتیبدرجایگاهپذیریسفروگردشگریبهاماراتمتحدةعربی،

(.World Economic Forum, 2017اُمجهانقراردارند)60اُمو47اُم،29

درهایموردنیازگردشگرانسالمتتعیینشدهکهبیشترینعلتسفردرپژوهشیمیدانی،حوزه

چشمهحوزه زیباییو دندان، شدههایآبهایسالمتمتعلقبهطبجایگ ین، گرمتشخیصداده

هادرسراسرکشورنشانازوجودهایکشوروپراکندگیآن.ظرفیتوپتانسیل(Heung, 2011)است

 گردشگریسالمتدارد. حوزة معدنیهاچشمهم یترقابتیدر و آبگرم بیشاز 100ی)وجود

هایآذربایجانغربیوشرقی،مازندران،سیستانوبلوچستانو...بامعدنیدراستانوگرمآبچشمة

درمانی نمکغار نمکدرمانی1خواصدرمانیگوناگون(، خلیج2یا محدودة قم،در زاگرس، فارس،

ایبالقوةکشورههاوپتانسیلهمگیازجملةظرفیت4درمانیولجن3سمنان،کرمان،ی دوآذربایجان

.(1396دستغیب،)روندشمارمیدرحوزةگردشگریسالمتبه

بارقابتقابلیتاستوحتییافتهتوسعهکشورهایازکمترخیلیایراندرمعالجهودرمانهایه ینه

آسیاشرقجنوبکشورهایهمچنینبحرینوعربستان،امارات،ترکیه،اردن،مانندمنطقهکشورهای

)هندوفیلیپینمال ی،سنگاپور،تایلند،مانند دارد گ ارشJabbari et al., 2012وجود براساس .)

دهندةم یتی،ایراندراینشاخصرتبةاولرادرجهانداردکهنشان2018درسال5پذیریجهانرقابت

پژوهشیکهصورت درخصوصاهمیتاینعاملدر گردشگریسالمتاست. حوزة رفته،پذیرقابتیدر

هایدرمانیاست.ترینعلتدرمیانعللمسافرتدرحوزةگردشگریسالمته ینهمهم

                                                           

طبیعیضاهایفدرتنفس.استدرمانبرایزیرزمینیغارهایزیستمحیطازاستفادهمعنیبه:غاردرمانیCave Salt Theraoyـ1

وکلسیم،سدیم،ید،منی یم،چونخاصیعناصرازسرشارکهنمکیمصنوعیو درماندربس ایینقشاست،برمسلنیم

وعصبیهایبیماریپوستی،امراضخون،فشارقلبی،هایبیماریتیرو ید،غدةکاریکمبرونشیت،آلرژی،انوا چونهاییبیماری

.داردحلقالتهابیونجهوتبآسم،استرس،
2.Salt Theraoy 

شود،کشورایران،کهدربرخیازکشورهابرایساختغارهاینمکیمصنوعیوتلمیننمکالزممبالغزیادیه ینهمیدرحالیـ3

 بریکمیلیاردتنراداردباداشتنغارهاینمکیطبیعیوزیبا،ذخیرةنمکبالغ

رنگاستکهخاصیتدرمانیرود.گلولجنبهشکلخمیریسیاهشمارمیگردشگریسالمتبههایدرمانییکیازحوزهلجنـ4

هایمهمدارد.دراینحوزه،دریاچةارومیهدرطولتاریخهموارهبرایاستفادهازخواصدرمانیآنموردتوجهبودهاست.ازویژگی

م فسفر، سلینیوم،مسورویاستکهایندریاچهوجودامالحمتعددمعدنیمانندکلسیم، ید، برم، پتاسیم، آهن،سدیم، نی یم،

 گیرد.دارایخواصمختلفدرمانیاستودرساختمحصوالتآرایشیوبهداشتیمورداستفادهقرارمی

5.The Global Competitiveness Report, 2018 
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عواملی تا گردشگریسالمتسببشده سالمتیکگردشگریصنعتکهگستردگیموضو 

کندکهاززوایایمختلفبهآنپذیردبسیارمتنو باشدواینمسئلهایجابمیمیتلثیرهاآنازکشور

هیونگ) برایمثال، شود. مدلی2011پرداخته میدومرحله( ارا ه درایبرایاینموضو  که کند

عواملدارد؛همچونتلثیردرمانیگردشگریمقصدانتخابدرشناساییشدهکهعواملیاولمرحلة

سیاستی فرهنگی ـ اقتصادی، زیرساختی، فنّاوریو دولتی، قانونیو کی ـ امنیتی، وفیتاجتماعیو

است؛شدهمشخصسازدمیمتلثررادرمانیمراک انتخابکهعواملیدوممرحلةدره ینةدرمان.

وپ شکان،آموزشودرمانکیفیتبیمارستان،اعتباردرمان،هایه ینهمانند انسانی منابع

بررسیپژوهشجهانی در گردشگریهایصورتشدن. کلیدیحوزة و گرفتهدرخصوصعواملمؤثر

تلکیدکردهوشاخص چندبعدتلثیرگذار پژوهشگرانبریکیا هریکاز زیرمعیارهایسالمت، و ها

ارا هنمودهآن را )ها هنگفوا اسپوكو برایمثال، همکاران)2016اند. بیاتو و بهمعرفی1395( )

ازسویدولتتلم باید اینموضو  که ایننظرند بر و امنیتیپرداخته وعواملسیاسیو ینشود

کنند.امنیترامطرحمیسطحمحیطزیرمعیارهاییازقبیلثبات

برایننظرندکهگردشگری1397واعظیوهمکاران) و برعواملاقتصادیتلکیدکرده سالمت(

وبهداشتصنعترشدبهارزیواقتصادیداشتنم ایایبرعالوهکهاستگردشگریانوا ازیکی

همکارانمیمنجرگردشگریودرمان و فِتشِرین دولتی2016)1شود. و قانونی عوامل بررسی به )

کشورهامیاندوجانبهکشوروتوافقاتایبیمهودرمانیپرداختهوبهعواملاینحوزهازقبیلقوانین

(بهعواملفنّاوریو1395رفتاروهمکاران)کنند.نیکایاشارهمیحرفهمنظورجلوگیریازخطاهایبه

می میکنندزیرساختیاشاره عواملیتلکید بر موجبکاهشو که خارجیبیمارانهاینگرانیکنند

پسهایمراقبتسیستموی ا،اخذمراحلونحوهارز،تبادلنحوةمترجم،حضورمانندشود.عواملیمی

زیرساختهمراهانحضورامکانودرماناز سایر از نباید قسمت این در بیمار. شد.ها غافل

ارتباطیوسایلبهسریعوآساندسترسیمناسب،اطالعاتوارتباطاتسیستممانندهاییزیرساخت

ن دیکیدارند.زیادیاهمیتحوزهایندرنی وترابریراههایزیرساختهمچنینواینترنتوتلفنمانند

ومناسبونقلحملسیستموجودالمللی،بینهایفرودگاهبه است.نی دردسترس برعالوهمهم

واقامتیمراک امکاناتوتسهیالتبهتوجهودرمانیمراک روزبودنبهومجه کالن،هایزیرساخت

(.1395است)بیات،مؤثردرمانیگردشگرانجذبدرالمللیبیناستانداردهایبامتناسبتفریحی

هایکردهودراینحوزهبهتفاوت(بهعواملفرهنگیواجتماعیتلکید2017آیدینوکارامهمت)

اجتماعی نمودهاقتصادیوفرهنگی، اشاره اولویتاند.گردشگران آنان نظر درگردشگرانهایبنابر

هاتوجهکردودراموردرمانیخواهدبود.لذابایدبهاینتفاوتاساسمتفاوتبراینگردشگریدرمانی

جنتیوهمتخصصباشندوبهزبانبینایاستفادهکردکبایدازکادردرمانی المللیصحبتکنند.

( برخی2013همکاران به می( اشاره درمان کیفیت بر مؤثر مقصدعوامل انتخاب در که کنند

کاهش فنّاوریتوسعةوباالهایفنّاوریبرتمرک وانتظارزمانگردشگریسالمتاهمیتدارند:

                                                           
1.Fetscherin, M., & Stephano, R 
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معرفی گردشگرانکهخدماتیازآگاهیبیمارستان،ن دیکیجنسیت،پ شکان،توسطاطالعات،

درآمدنو واجتماعیحمایتکرد،خواهنددریافت .خدماتکیفیتوه ینةخانواده،بیمه، و...

مقصده ینه در گردشگران انتخاب و سالمت گردشگری در که است دیگری عامل درمان های

مهم وحتیبرخیاینعاملرا بس اییدارد مهمگردشگریتلثیر و ترینعلتترینعاملتلثیرگذار

.(Altes, 2015)(2کنند)شکلشمارهانگی شیسفردرمیانگردشگرانحوزةسالمتمطرحمی



 
 (Altes, 2015: علل مسافرت با انگیزة گردشگری سالمت )2شکل 



بسیارسالمتراگردشگرانجذبدرجهانیسطحدرهابیمارستان(اعتبار2012یووهمکاران)

ازال اماتمراک برایمعتبرهایگواهینامهوالمللیبیناستانداردهایمؤثردانستهوایجاد درمانیرا

درنهایتجهانیمیاینحوزه مدتکوتاهدرشدنعاملیاستکهبایدبدانتوجهشود،چراکهدانند.

بازاررشداثرتسریعومناطقوهادولتمتقابلوابستگیاقتصادی،یکپارچگیاف ایشموجب

دارد؛پیدرراکاالهاومردمآزادانةجاییجابهوتولیداتوشودمیبهداشتیخدماتدرالمللیبین

در وحاکمیترویپیشرافراوانیهایچالشمرزیبرونحرکاتاف ایششرایطی،چنینبنابراین،

(.1396است)هرندیوهمکاران،دادهقرارسالمتگردشگرانازمراقبتحفظ



1تفسیری ساختاری سازی مدل

استکهبهاختصارهایتحلیلمتقابلوماتریسیترینوپرکاربردترینروشاینروشیکیازباسابقه

می خوانده ام اس. کمکمیآی. متغیرها درونی تشخیصروابط در روش این برایشود. و کند

میتج یه روش این کمک با است. مناسب دیگر متغیرهای بر متغیر یک تلثیر دروتحلیل توان

مدلطراحیاولویت بهتر یکسیستمبرایاجرایهرچه تعیینسطحعناصر بهبندیو بردشده ره

(Fazli et al., 2012 ؛مروتیشریفPoloie et al., 2012؛ بابررسی1393آبادیواسدیانارکانی، .)

تفسیریدر ساختاری سازیهایگوناگونگردشگری،ازروشمدلگرفتهدرحوزههایصورتپژوهش

شود.ارا همی1ایوملیاستفادهشدهاستکهبهشرحجدولشمارهسطوحمنطقه

                                                           
1.Interpretive Structural modeling 
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 سازی ساختاری تفسیری در حوزة گردشگری : کاربرد روش مدل1 جدول

 سطح کاربرد حوزة موردمطالعه سال نویسنده ردیف

ایمنطقهراهکارهایتوسعةگردشگریسالمندی1395اسعدیوهمکاران1

1397دلشادوهمکاران2
تحلیلموانعتوسعةگردشگری

الکترونیک
ملی

1394امیری3
تحلیلعواملمؤثرتوسعةگردشگری

تاریخی
ایمنطقه

4
آبادیواسدیانمروتیشریف

اردکانی
ایمنطقهتوسعةگردشگریسالمت1393

ایمنطقهتوسعةگردشگریغذا1396جعفریمهرآبادیوهمکاران5

ملیتحلیلآسیبشناسانهحوزةگردشگری1392فیروزجا یانوهمکاران6

ملیتوسعةمدلگردشگریالکترونیکی1395اردکانی فردواسدیانتقوی7

ملیهایسفروگردشگریقابلیت2016رویومیسرا8

2017کریمیشیرازیوهمکاران 9
گردشگریپ شکی)کیفیتخدمات

 دندانپ شکی(
 ملی

 ملی گردشگریدرمانیپایدار2015طلیبورحمان 10

 ملیگردشگریدرمانی2018جینوآجمرا 11

 ملیگردشگریدرمانی2013رنجانوهمکاران 12

 ملیگردشگریپ شکیودرمانی2018سادهوقارکاز 13

 ملینوآوریخدماتگردشگری2018سرماورحمان 14



محدودیت از روشیکی از بسیاری در اساسی یکهای روندها و رویدادها استکه این یکبهها

هابریکدیگرشود.اغلبرویدادهاوکهاشارةآشکاریبهتلثیراحتمالیآنشوند،بدونآنبینیمیپیش

اندکهاحتمالهررخدادتاحدیگرانآگاهاند.اکثرتحلیلایبایکدیگرمرتبطگونهوبیشوبهروندهاکم

هایبینیتوانبرایپیشدهارامیمشروطبهوقو سایررخدادهاست.وابستگیمیاناینرخدادهاورون

فرضاستفادهازاینشیوةتحلیلدیگر،پیشعبارتترموردتوجهومالحظهقرارداد.بهاستوارترودقیق

سابقةاستفادهازاینایناستکهاکثروقایعوتحوالتبه نحویباسایروقایعومسا لمرتبطاست.

 دربرمی1960روشبهدهة اما یکآیندهسالگردد، گوده،هایاخیر نام به فرانسوی، برجستة پژوه

طبقه شناسایی، آندر از و آنبوده از استفاده معرفیاینروشو رتبهپیشگام بندیعناصربندیو

 (.1395هایمختلفاستفادهکردهاست)طالبیانوموالیی،تلثیرگذاربرآیندةسیستم

ها.ینابعادیاشاخصمرحلةاول:تعیینرابطةمفهومیب

 1مرحلةدوم:ماتریسخودتعاملیساختاری.

                                                           
1. Structural self-interaction matrix  
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مرحلةسوم:ماتریسدریافتی.

ها.مرحلةچهارم:روابطوسطوحابعادوشاخص

ها.وابستگیشاخص ـ مرحلةپنجم:استخراجماتریسقدرتنفوذ



 شناسی پژوهش روش

هایپژوهشیموردنیازوفلسفیپژوهش،مهارت ـ طورضمنیچارچوبنظریشناسیپژوهشبهروش

یا)ازنو توسعهیکاربرد،ازنظرهدفکند.پژوهشحاضرهایپژوهشراآشکارمیفرضسایرپیش

(راهبردی ماهو روشیتازنظر بهتحل ـ یفیتوص،و و وروش،لحاظیلی کیفی( و )کمّی ترکیبی

اطالعاتاستقرا،پژوهشیکردرولحاظبه روشییاست. دو میدانیگردآوریکتابخانهبه شدهایو

پرسش و مصاحبه نظیر اب ارهایگوناگونی اینروشاز در بهاست. است. شده استفاده منظورنامه

ایودرنهایت،ازروشکتابخانه1414شناساییاولیةعواملمؤثروکلیدیگردشگریسالمتدرافق

هاازروشمیدانیکردناینعواملوتعیینروابطآنورنهاییمنظمیدانی)مصاحبه(استفادهشدهوبه

نامهاستفادهشدهاست:طورکلیدراینپژوهشازدونو پرسشنامه(استفادهشدهاست.به)پرسش

نامة)پرسش1414نامةتعییننهاییعواملمؤثروکلیدیصنعتگردشگریسالمتدرافقپرسش

نامةتعیینارتباطوتوالیعواملمؤثروکلیدیصنعتگردشگریشتحلیلعاملیاکتشافی(وپرس

 سازیساختاریتفسیری(.)مدل1414سالمتکشوردرافق

جامعةآماریپژوهشحاضردربردارندةمتخصصانوخبرگانیاستکهدرزمینةتوسعةگردشگری

هایخصوصیفعاالنسازمانسالمتکشورازدانشکافیبرخوردارند.اینگروهازجامعةآماریشامل

هاومراک درمانیفعالدراینودولتیمرتبطباگردشگریسالمت،مراک علمیمعتبروبیمارستان

به هستند. گردشگریسالمتآشنا ادبیاتمربوطبه و مفاهیم با جامعةاینبخشاستکه ترتیب،

شود:فکیکمیآماریپژوهشحاضربرحسبنو دانشعملیوعلمیبهدودستهت

خبرگاننظری)متکیبردانشنظریدرخصوصگردشگریسالمت(

نفعاندرخبرگانتجربی)دانشتجربیمبتنیبرفعالیتدرگردشگریسالمتدارندویکیازذی

شوند.(هایدولتی،خصوصییاغیرانتفاعیمحسوبمیسازمان

سازمان و افراد پژازآنجاکه حیطة با مرتبط مختلف فعالیتیهای سطح و تلثیرات وهشدارای

منظورشناساییخبرگانونمونةآماریمناسببرایپژوهشازروشگلولهبرفییکسانینیستند،به

براین است. شده استفاده تعداد پنجدور، پساز در41اساس، را بیشترینفراوانیتکرار که خبره

نتخابشدند.متلسفانهبهعللمختلفیازجملهعنواننمونةآماریادورهایمختلفپرسشداشتندبه

ایندسترسی همة از استفاده همکاری به تمایل نداشتن و زیاد کاری مشغلة خبرگان، به نداشتن

خبرگاندرکلفرایندپژوهشممکننبودهاست.لذادراینپژوهشبرایشناساییاولیةعواملمؤثر

در صنعتگردشگریسالمتکشور کلیدیتوسعة 1414افقو به33از و خبرگان از منظورنفر

7سازیساختاریتفسیری(ازکردناینعواملنی )تشکیلپانلتحصصیوانجامروشمدلنهایی
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 سازیروشمدلازاستفادهباپژوهشنیادرهادادهوهایورودنفرازخبرگاناستفادهشدهاست.

فرایندکلیپژوهشحاضرارا هشدهکهاز3درشکلشمارهاست.شدهلیتحلتفسیری ساختاری

چهارگامتشکیلشدهاست:



 
 : فرایند کلی پژوهش2 شکل



 های پژوهش یافته

 شناسایی اولیة عوامل کلیدی و مؤثر در صنعت گردشگری سالمت کشور

درفرایندشناساییابتداییعواملکلیدیمؤثردرحوزةگردشگریسالمت،ابتداوبراساسمرورادبیات

قالبمصاحبه109پژوهشی در سپساینعوامل، باساختارهایعمیقنیمهعاملشناساییشد. یافته،

شدهوسایرعواملینظرگذاشتهشدونظرآناندرخصوصعواملشناساییخبرگانحوزهبهبحثوتبادل

کهممکناستبرتوسعةگردشگریسالمتکشوراثرگذارباشنداخذشد.درنتیجةاینامر،عواملدیگری

من لةعواملعاملبه143شدهاضافهگردید.درمجمو تعدادعاملبهعواملشناسایی34شناساییشدو

 افق در صنعتگردشگریسالمتکشور در مؤثر کلیدیو است)جدولشناساییشده1414اولیة

پیوست(.



 شناسایی نهایی عوامل کلیدی و مؤثر در صنعت گردشگری سالمت کشور

پیشهمان که بهگونه شد، توضیحداده درکشفوشناساییمنظورتر مؤثر نهاییعواملکلیدیو

مؤثرعواملش،شود.دراینروصنعتگردشگریسالمتکشورازتحلیلعاملیاکتشافیاستفادهمی

واریانسشناساییو بدینمیتبیینسهم عواملازطریقپرسششود. ارزیابیمیمنظور، ونامه شود

گردندودرنهایتبانظربندیمیهاییمشتركطبقههایمشتركازدیدگاهخبرگاندردستهعامل

عواملانتخابمی از بهایشاننامیمناسببرایآندسته انتخابیمعرفکلیةایکگونهشود، نام ه
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پرسشبندیهایعواملطبقهویژگی در پژوهشحاضر، در باشد. آندسته در طیفنامهشده ای)با

شدةاولیهاظهارنظرکنند.باعاملشناسایی143(ازخبرگانخواستهشدهتادربارة10لیکرتدرجة

عواملاولیهبه ا28توجهبهآرایخبرگان، توجهبهایندستهتقسیمشده با آلفایست. کهمقدار

 از باالتر متغیرها همة برای محاسباتی پرسش70کرونباخ سؤاالت پایایی است، تلییددرصد نامه

نتایجنشانمیمی اودهدکهبرایهمةمتغیرشود. ام. آزمونکا. 1هایپژوهشمقدار از 70باالتر

احتمالبرای745/0درصدبوده)معادل مقدار و ) بارتلتکمتراز درنتیجهفرض05/0آمارة است،

مقدارصفرمبنیبرعدمکفایتنمونهردمی صفرفرضردازحاکینی بارتلتآمارةاحتمالشود.

کمتراحتمالمقدارزیرااست،نمونهکفایتعدمبرمبنی به.استآمدهدستبه05/0از توجه با

.اندعواملکلیدیومؤثرشناختهشده2عاملمندرجدرجدولشماره28گرفته،تحلیلعاملیصورت


 1414شده در حوزة گردشگری سالمت کشور در افق  : عوامل مؤثر و کلیدی شناسایی2جدول 

 ردیف سالمتعوامل مؤثر و کلیدی در گردشگری  ردیف عوامل مؤثر و کلیدی در گردشگری سالمت

15 هوشفرهنگیواجتماعی
حوزة در خصوصی بخش مشارکت

گردشگریسالمت
1

16 نوآوریدرگردشگریوگردشگریسالمت
و گردشگری خدمات ارا ة در تنو 

 گردشگریسالمت
2

پیوستگیمیاناج ایزنجیرةگردشگریو

 گردشگریسالمت
17

تصویرذهنیمقصدگردشگری)رضایتمندیاز

 ارا ةخدماتگردشگریوگردشگریسالمت(
3

18 ثباتسیاسیواقتصادی 4 گذاریسرمایه

قبال در ایران خارجی سیاست رویکرد

 سیاستخارجةکشورهایجهان
19 5 شدنخدماتجهانی

)آمریکا، جهان خارجة سیاست رویکرد

خلیج همکاری شورای اروپا، فارساتحادیة

 و...(درخصوصایران

20
وزیرساخت گردشگری سخت های

 گردشگریسالمت
6

21 موقعیتژ وپولیتیکایران
گردشگریزیرساخت و گردشگری نرم های

 سالمت
7

گوییبهتقاضایحوزةسالمتتواناییپاسخ

 درجهان
22 8 فناوریوتکنولوژیروزدنیا

23 قوانینملی 9 هایمسافرتیآژانس

24 المللیقوانینبین 10 پذیریکشوررقابتسطح

و گردشگری خدمات استاندارد و کیفیت

 گردشگریسالمت
25 11 نیرویانسانیمتخصص

26 المللایبینپوششبیمه 12 تبلیغاتوبازاریابیمؤثر

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling =KMO 
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 ردیف سالمتعوامل مؤثر و کلیدی در گردشگری  ردیف عوامل مؤثر و کلیدی در گردشگری سالمت

ساختدرهایمحیطیوانسانوجودجاذبه

 حوزةگردشگریوگردشگریسالمت
27

گردشگری و گردشگری خدمات ه ینة

 سالمت
13

28 رعایتمسا لزیستمحیطی
دسترسیبهخدمتگردشگریوگردشگری

 سالمت
14



 1414شناسایی عوامل مؤثر وکلیدی نهایی و روابط میان آنها در صنعت گردشگری سالمت کشور در افق 
و1414منظورشناساییعواملمؤثروکلیدیدرتوسعةصنعتگردشگریسالمتکشوردرافقبه

سازیساختاریتفسیریاستفادهشدهاستکهفرایندها،ازروشمدلهمچنینتعیینروابطمیانآن

اجرایآندراینپژوهشبهشرحذیلاست:

مدل1 در مورداستفاده متغیرهای تعیین مدل. متغیرها: شناسایی با تفسیری ساختاری سازی

عاملکلیدیومؤثربرایتوسعةصنعتگردشگریسالمت28شود.دراینپژوهش،همانشرو می

شناساییشدهاست.1414کشوردرافق

به2 دست. شناساییمتغیرها،(SSIM1)آوردنماتریسساختاریروابطدرونیمتغیرها پساز :

وا به مینوبت متغیرها درونی روابط ساختاری ماتریس در متغیرها این متغیرهایردکردن رسد.

)شناسایی افق28شده در صنعتگردشگریسالمتکشور برایتوسعة و1414متغیر( سطر در

توجهبهنمادهایمعرفیستوناولجدولذکرشدهوازپاسخ با شدهدردهندگانخواستهشدکه،

روشمدل دوم Vتفسیری) ـ سازیساختاریمرحلة ،X ،A  ،Oارتباطدوبه نو  را(، دویعوامل

اینپرسش نامهدراختیارهفتنفرازخبرگاناینپژوهشقرارگرفتوتکمیلشد.مشخصکنند.

نفرهازهمانهفتنفرخبرهقرارهادراختیاریکگروهسهنامهآمدهازاینپرسشدستسپسنتایجبه

نامهراتکمیلنهاییکردند.ای،اینپرسشگروه،باتشکیلجلسهگرفتواین

به3 تبدیلنمادهایروابطماتریسساختاریآوردنماتریسدستدست. با بهاعدادصفرویابی:

توانبهاینماتریسدستیافت.یکبرحسبقواعداینروش،می

دستیابیبهکهماتریساولیةدستاینیابینهایی(:پساز.سازگارکردنماتریس)ماتریسدست4

توان روشبه از سازگاری ایجاد برای پژوهش، این در شود. برقرار آن درونی سازگاری باید آمد،

کند.رساندنماتریساستفادهشدهکهازقاعدةبولنتبعیتمی

مجموعةدست5 اولویتمتغیرها، برایتعیینسطحو اولویتمتغیرها: تعیینسطحو و2ابیی.

)عوامل(شودوپسبرایهرمتغیرتعیینمی3نیازمجموعةپیش ازآننوبتبهتعیینسطحمتغیرها

درپژوهشحاضر،طیهشتجدول،سطوحهشتمی گانةمتغیرهایکلیدیومؤثردرتوسعةرسد.

(.3دستآمدهاست)جدولشمارهبه1414صنعتگردشگریسالمتکشوردرافق

                                                           
1.Structural Self-interaction Matrix 

2.Reachability 

3.Antecedent Set 
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هارابهشکلمدلیترسیمکرد.بهتوانآن.ترسیممدل:پسازتعیینروابطوسطحمتغیرهامی6

شوند.دراینپژوهشهمینمنظور،ابتدامتغیرهابرحسبسطحشانبهترتیبازباالبهپایینتنظیممی

اند.درباالترینسطحمدل،متغیرهایتصویرذهنیمقصدگردشگریگرفتهمتغیرهادرهشتسطحقرار

پاسخ توانایی و گردشگریسالمت( و گردشگری خدمات ارا ة از تقاضایحوزة)رضایتمندی به گویی

شدنخدمات،ترینسطحمدل،متغیرهایجهانیاند.درپایینسالمتوتبلیغاتوبازاریابیمؤثرقرارگرفته

رویکردسیاستخارجةبینقوانین قبالسیاستخارجیجهان، رویکردسیاستخارجةایراندر الملل،

(.4اند)شکلشمارهجهاندرخصوصایران،موقعیتژ وپولیتیکایرانوقوانینملیقرارگرفته




































 1414سالمت کشور در افق  یتوسعة صنعت گردشگردر و مؤثر  یدیکل یرهایمتغ: روابط بین 3 شکل



طبقه7 وشاخص. وابستگی:بندیمعیارها براساسقدرتهدایتو برحسبقدرت1ها متغیرها

ارایهگردیدهبهچهار4کهمی انآندرجدولشماره3وتلثیرپذیری)وابستگی(2تلثیرگذاری)نفوذ(

کنید.مشاهدهمی5شوندکهاینچهاردستهرادرجدولشمارهدستهتقسیممی

                                                           
1.MICMAC 
2.Driving Power 

3.Dependence Power 

)رضایتمندی از ارائه خدمات گردشگری و گردشگری سالمت( تصویر  هنی مقصد گردشگری

توانایی پاسخگویی به 
تبلیغات و بازاریابی موثرتقاضای حوزه سالمت جهان

کیفیت و استاندارد خدمات 
گردشگری و گردشگری سالمت

سطح رقابت پذیری کشور  هزینه خدمات گردشگری و 
گردشگری سالمت

دسترسی به خدمت گردشگری و 
گردشگری سالمت

تنو  در ارائه خدمات گردشگری و 
گردشگری سالمت

پیوستگی میان اجزای زنجیره 
گردشگری و گردشگری سالمت

رویکرد سیاست خارجه 
جهان در خصو  ایران

قوانین بین المللیجهانی شدن خدمات

قوانین ملی

موقعیت ژئوپولیتی  ایران

ثبات سیاسی و اقتصادی سرمایه گذاری رعایت مسائل زیست 
محیطی

فناوری و تکنولوژی 
روز دنیا

مشارکت بخش خصوصی در 
حوزه گردشگری سالمت

وجود جا به های محیطی و انسان ساخت در 
حوزه گردشگری و گردشگری سالمت

نیروی انسانی 
متخصص

زیرساختهای سخت گردشگری 
و گردشگری سالمت

زیرساختهای نرم گردشگری و 
گردشگری سالمت

نوآوری هوش فرهنگی و 
اجتماعی

 در ایرانرویکرد سیاست خارجه 
قبال سیاست خارجه جهان

آژانسهای مسافرتی در حوزه 
گردشگری و گردشگری سالمت

پوشش بیمه ای بین 
المللی
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سالمت کشور  یو مؤثر توسعة صنعت گردشگر یدیکل یرهایمتغ: درجة قدرت هدایت و وابستگی 4 جدول

 1414در افق 

1234567891011121314هاشاخص

2291222815152215615369قدرتنفوذ

132228136191913192519272522قدرتوابستگی

1516171819202122232425262728هاشاخص

151522 286 26 22229222828283قدرتنفوذ

191913 625 6 1313221366627قدرتوابستگی

 

بر اساس قدرت  1414سالمت کشور در افق  یمؤثر توسعة صنعت گردشگر یرهایمتغبندی  : طبقه5 جدول

 هدایت و وابستگی

شمارة 

 دسته
 ویژگی دسته عنوان دسته

سالمت کشور  یتوسعة صنعت گردشگردر و مؤثر  یدیکلمتغیرهای 

 1414در افق 

1خودمختاراول
قدرتنفوذو

وابستگیضعیف
-

2وابستهدوم
قدرتنفوذکمو

وابستگیزیاد

متغیرهایتصویرذهنیمقصدگردشگری،بازاریابیوتبلیغات،

سطحرقابتتواناییپاسخ تقاضا، ه ینةگوییبه پذیریکشور،

خدمات، ارا ة در تنو  خدمات، استاندارد و کیفیت خدمات،

دسترسیبهخدماتوپیوستگیمیاناج ایزنجیرةتامین

سوم
متصلیا

3پیوندی

قدرتنفوذو

وابستگیزیاد

هایمسافرتی،هایسخت،آژانسهاینرم،زیرساختزیرساخت

بیمه پوشش متخصص، انسانی بیننیروی وجودای و الملل

ساختهایمحیطیوانسانجاذبه

مستقلچهارم
قدرتنفوذزیاد

ووابستگیکم

قوانینینبینقوان موقعیتملالمللی، ثباتژ وپولی، یتیک،
اقتصادیاسیس رویکردو قبالةخارجیاستسی، در کشور

یران،جهاندرخصوصایکشورهای،سیاستخارجیکشورها
فنّاوریسرمایه دنگذاری، هوشروز اجتماعیفرهنگیا، ی،و
گردشگرنوآوری گردشگریدر مشارکتسالمتیو بخش،
سالمتیخصوص گردشگری حوزة جهانیدر خد، ماتشدن
یطیمحیستمسا لزورعایتسالمت



براساسقدرتهدایتووابستگی،نمودارقدرتهدایتووابستگیبندیمتغیرهاباتوجهبهطبقه

بهصورتشکل1414سالمتکشوردرافقیتوسعةصنعتگردشگردرومؤثریدیکلیرهایمتغ

باشد.می5شماره

                                                           
1.Autonomous Varibles 

2.Dependent Varibles 

3.Linkage Varibles 
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 بندی و پیشنهاد جمع

توجهموردالمللی،بینچهوایمنطقهوملیچهها،عرصهتمامدرتوسعةگردشگریسالمت امروزه

ویژهبهگردشگریسالمت،توسعةصنعتاست.گرفتهقرارخصوصیهایشرکتوری اندولتیبرنامه

اقتصادومنابعارزیمحدودیتزیاد،بیکاریهمچونمعضالتیباکهتوسعه،درحالکشورهایبرای

درآمدهایبهزیادیاتکاینی ایراناقتصاداست.برخوردارفراوانیاهمیتازاند،مواجهمحصولیتک

طولدرنفتجهانیقیمتازپیرویباآناقتصادیکالنمتغیرهایوداردنفتصادراتازحاصل

مینوساناتدچارزمان واقتصادیرشدمنابعبهبخشیدنتنو منظوربهرو،ازاینشود.شدیدی

ویژهگردشگریبهتوسعةصنعتکشور،درشغلیجدیدهایفرصتابعادوهمچنینارزیدرآمدهای

فراوانکشورووجودامکاناتوهایجاذبهاست.باوجودبرخوردارفراوانیاهمیتازگردشگریسالمت

آمار پ شکی، وگردشگریجهانیدرآمدازایراناندكبسیارسهمدهندةنشانتجهی اتدرمانیو

بازارسهمنتوانستههنوزاینصنعتکهدهدمینشانشواهدطورخاصگردشگریسالمتاست.به

ایندستبهراخودشایستة آثارهایجاذبهفقدانعلتبهنهامرآورد. شرایططبیعی، باستانی،

ایندراف ارموجودنرمومدیریتبینشمحصولصرفاًبلکهاست،وهوایییاامکاناتوتجهی اتو...آب

باشدوصنعتاینعملیوراهبردروشندهندةارا هوکالنگذارسیاستبایدکهدولت.استصنعت

ایندرخوداجراییکارهایازایپارهدرگیرهنوزکند،فراهمراصنعتاینپایداررشدومعرفیبستر

کُندایراندرراصنعتاینحرکتناکارآمدفرهنگیوامنیتی،اجتماعیمسا لازبعضی.صنعتاست

است.کردهآغازراشتابانیرشدجهاندروضعیتاینصنعتکهاستدرحالیواینکندمیکُندترو

سازانصنعتگردشگریسالمتگیرانوتصمیمپژوهشحاضرتالشیاستدرجهتکمکبهتصمیم

مشخصتاضمنشناساییعواملمؤثروکلیدیحوزةگردشگریسالمتاولویت هایاینصنعترا

هکهگونکردنمبانینظریاینموضو درایراناست.همانکندوآغازگرراهیباشدکههدفآنغنی

پژوهشپیش غالب شد، پرداخته آن به موضوعی ادبیات قسمت در صورتتر حوزةهای در گرفته

بهیکیازابعادسه گانةاینحوزه)پ شکی،درمانیوپیشگیرانه(پرداختهوگردشگریسالمتعموماً

بههیچ گردشگریسالمترا ندادهیکحوزة ازسصورتکلیوجامعموردبررسیقرار ویدیگر،اند.

اند،ازنظرحیطةپژوهشازسطحمنطقههاییکهدرحوزةگردشگریسالمتصورتپذیرفتهپژوهش

صورتکلیوجامع)بااند.دراینپژوهشسعیشدهتااوالًبهحوزةگردشگریسالمتبهفراترنرفته

سه ابعاد به برتوجه مورد ملی سطح در حوزه این ثانیاً و شود پرداخته لذاگانه( گیرد. قرار رسی

شدهدرسطحبندیبودنسطحاینپژوهش،معیارهایخوشهشده،بهفراخورملیمعیارهایشناسایی

درپژوهشپیش ایم:چهعواملیدرتوسعةصنعتروبهدنبالپاسخبهاینسؤاالتبودهکالناست.

نهاست؟کدامعاملنقشمؤثرند؟ارتباطبیناینعواملچگو1414گردشگریسالمتکشوردرافق

کند؟کلیدیوزیربناییراایفامی

براین افق28اساس، در توسعةصنعتگردشگریسالمتکشور کلیدیدر 1414عاملمؤثرو

گردشگری،مقصدذهنیخدمات،تصویرارا ةدرخصوصی،تنو بخششناساییشدهاست:مشارکت
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مسافرتی،سطحهاینرموسخت،فنّاوری،آژانسهایخدمات،زیرساختشدنگذاری،جهانیسرمایه

خدمات،هوشبهخدمات،دسترسیبازاریابی،ه ینةومتخصص،تبلیغاتانسانیپذیری،نیرویرقابت

سیاستاقتصادی،رویکردوسیاسیزنجیره،ثباتاج ایمیاناجتماعی،نوآوری،پیوستگیوفرهنگی

رویکردخارجی موقعیتخارجیسیاستایران، تواناییجهان، تقاضا،بهگوییپاسخژ وپولیتیک،

قوانینقوانین پوششوالمللی،کیفیتبینملی، بهبیمهاستاندارد، دیگر،کلیةفعاالنحوزةعبارتای.

گوییبهتغییرات،بایدبهگردشگریسالمتکشور،برایبقاوادامةفعالیتخوددراینحوزهوپاسخ

 هاگامبردارند.هویژهکنندودرجهتتقویتآنعاملتوج28این

آوردنارتباطمیاناینعوامل)ترتیبوتوالیاینعوامل(وشناساییعواملدستدرادامه،برایبه

روشمدل از شکلزیربنایی، اینروابطدر که شده ارا هشده4سازیساختاریتفسیریاستفاده

اساس:است.براین

1 طیهشتجدول، هشت. صنعتگردشگریسطوح توسعة در مؤثر متغیرهایکلیدیو گانة

دستآمدهکهمتغیرتصویرذهنیمقصدگردشگری)رضایتمندیازبه1414سالمتکشوردرافق

ارا ةخدماتگردشگریوگردشگریسالمت(درباالترینسطحمدلقرارگرفتهاست.ایننتیجهبر

رضایی مطالعات )ورفتارنیک،(2016)محمدزادهونتایج محمدیانوتوکلی،(1396همکاران

(1395)،( )2013یانگ همکاران و زنگینگونول نیلی2012(، )وپور(، و،(1394همکاران مهدوی

حقیقیو(1393اردکانی)اسدیانوآبادیمروتیشریف،(1395)همکارانوکرمی(،2013همکاران)

داشتن)خدماتازمنطبقاست.اینمطالعاتنشاندادندکهرضایتمندی(1388)همکارانوکفاش

عبارتیدیگرتصویرذهنیمناسبنقشبسیارمهمیوبه(بودناطمینانواعتمادقابلبرند،وشهرت

می نشان مطالعه این نتایج همچنین دارند. سالمت گردشگری صنعت توسعة تواناییدر که دهد

عنوانعاملمهمومؤثردرسطححوزةسالمتوتبلیغاتوبازاریابیمؤثرنی بهگوییبهتقاضایپاسخ

گرفته قرار بهدوم نتایج این نیکاند. مطالعة خانی(1396)همکارانورفتارترتیبدر همکارانو،

اصالنی(،1392)زار وروحانی،(2013)همکارانومهدوی(1395)همکارانوخوارزمی،(1391)

موردتلکیدقرارگرفتهاست.اینبدانمعنی(1393اردکانی)اسدیانوآبادیومروتیشریف(1394)

حوزةگردشگریسالمتکشورایجادتصویرذهنیازایراندر1414ترینهدفدرافقاستکهمهم

حوزه به باید راستا این در و است خارجی گردشگر پاسخذهن وهای حوزه این در کشور گویی

همچنینتبلیغاتوبازاریابیتوجهویژهکرد.

پایین2 در متغیرهایجهانی. قوانینبینترینسطحمدل، رویکردسیاستشدنخدمات، المللی،

خارجةایراندرقبالسیاستخارجةجهان،رویکردسیاستخارجةجهاندرخصوصایران،موقعیت

گرفته قرار ملی قوانین و ایران مهمعبارتبهاند.ژ وپولیتیک که گفت بتوان شاید ودیگر، ترین

همینعواملاست1414ترینعواملمدلتوسعةصنعتگردشگریسالمتکشوردرافقزیربنایی

صورتمدامومرتب،رصدوپایششود.هاتوجهویژهشودوروندهاوتغییراتآن،بهکهبایدبهآن

پژوهش با نتایج )این اصالنی م1394های ،)( خانی2007وحد )و(، خوارزمی(1391همکاران و،
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(،1396همکاران)و(،موسوی1395عطریان)و(،زالی2016محمدزاده)و(،رضایی1395)همکاران

(همخوانیدارد.2015(ولیوکیم)2017آیدینوکارامهمت)

دراین3 سالمتکشوردرمیاننبایدازعناصریکهنقشکمربندمیانیمدلتوسعةگردشگری.

رادارندغافلشد،چراکهاینعواملنقشمیانجیورابطمیانعواملزیربناییوعوامل1414افق

دارندوبی اینعواملتوجهیبهآنهدفاینمدلرا هاسببگسستگیدرمدلمذکورخواهدشد.

آژانسعبارت زیرساختانداز نیرویانسانی،هایمسافرتی، وجودپوششبیمههاینرموسخت، ای،

انسانجاذبه تنو وهایمحیطیو تلمینگردشگریسالمت، پیوستگیمیاناج ایزنجیرة ساخت،

ه ینه خدمات، ارا ة در ارا هدسترسی خدمات استاندارد کیفیتو خدمات، ارا ة سطحهای و شده

پژوهشرقابت با نتایج این )پذیریخدمات. کیم لیو نیک2015های )واررفت(، (،1396همکاران

کرمی1394)همکارانوپورنیلی و(،سعیدهزرآبادی1395عطریان)و(،زالی1395همکاران)و(،

( تقوایی1392عبداهلل )و(، یانگ)1391همکاران کرمی2013(، )ودهکردی(، (،1391همکاران

(،آزادی2016محمدزاده)و(،رضایی2013کرچر)(،وُنگکیتومک1396باطومچی)واکبریعلیحاج

زادهوهمکاران(وابراهیم2010(،هیونگوهمکاران)2011(،الهینایوهمکاران)2012وهمکاران)

(همخوانیدارد.2013)

هایپویاوتواندمورداستفادةمدیرانیقراربگیردکهدرمحیط.نتایجحاصلازاینپژوهشمی4

الاستفادهازمنافعحاصلازتوسعةگردشگریسالمتدرکشورند.دراینپیچیدهقراردارندوبهدنب

پژوهشبایدبهچندنکتهتوجهکرد:

مربوطبهعواملانتخاب محیطاولیننکته در است. اهمیتشده شرایطمتفاوت، هایمختلفو

بهعواملعواملبایکدیگرفرقدارد؛زیرامحققانمختلفدربحثتوسعةگردشگریسالمتکشور

رومدیربایدباتوجهبهسازمانوشرایطمحیطیبهعواملتوجهمتفاوتیکنند.ازاینمتفاوتاشارهمی

داشتهباشد.

روشمدل سطوححاصلاز مربوطبهسطحعواملاست. سازیساختاریتفسیریدومیننکته

دکهبرایتوسعةاینصنعتدردهبیانگرترتیبوتوالیعواملازنظراجراشدناست.نتایجنشانمی

ابتدابایدبررویکداممعیارهاتلکیدوفرایندراآغازکرد.

وشاخص ارتباطاتبینمعیارها همانسومیننکتهمربوطبه است. میها کهمشاهده شود،طور

بنابراینهرگونهنقصونادیکدامازعواملاضافهنیستندوبریکدیگرتلثیرمیهیچ گرفتندهگذارند؛

دچارخللواینعواملباعثمی کههمانتصویرذهنیمقصدگردشگریاست، شودنتیجةنهایی،

نقصانشود.

درسطحکالنصنعتگردشگریسالمتکشوراست.1414پژوهشحاضراولینپژوهشدرافق

 جامداد.توانبرایصنایعدیگرباگسترشجامعةآماریدرآنصنعتانهاییرامیچنینپژوهش
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 ها و ضمائم پیوست

 شدة کلیدی و مؤثر در توسعة گردشگری سالمت فهرست عوامل اولیة شناسایی

 منابع 1414افق عوامل کلیدی و مؤثر در توسعة گردشگری سالمت کشور در  نو  ردیف

1

ی
اد
ص
اقت



کاهشانحصاراتدرجهتتقویترقابتوحمایتبخشخصوصی،کنترلومالکیتدولت
خدمات ارا ة در تنو  گردشگری، حوزة در مشارکتبخشغیردولتی بخشسالمت، در
گردشگریسالمت،اقداماتپیشگیرانه،می انتنو درارا ةخدماتبرپایةخواستةمشتریان،

سازمانتنو  عملکرد ارا ةخدماتگردشگری، گردشگریودر حوزة هایدولتیفعالدر
قابلاعتمادواطمینان رضایتمندیازخدمات)شهرتوبرندداشتن، گردشگریسالمت،
بودن(،زمانانتظاربرایارا ةخدماتحوزةسالمت،عملکردمراک درمانیوسالمت،سطح

هایاعتباریوضعیتسیستمبانکیکشور)استفادهازکارتاشغالمراک سالمتودرمانی،
ارا ة سالمت، گردشگری حوزة به دولت کمک ه ینه، پرداخت سهولت دنیا(/ در رایج

خدمات میان رقابت می ان سالمت، گردشگری حوزة در درتسهیالت سالمت دهندگان
هایدیگر،می انرقابتمقایسهباکشورهایرقیب،ارا ةخدماترقابتیدرمقایسهباکشور

دهندگانعمومیحوزةگردشگریدرمقایسهباکشورهایرقیب،اف ایشسطحمیانخدمات
حوزةرقابت در مؤثر تبلیغات غیردولتی(، و )دولتی گردشگری در فعال نهادهای پذیری

رسانهکارگیریروشگردشگری)به نظیر برگ اریکنفرانسهایمؤثر فضایمجازی، هاها،
اطال  و تبلیغات بازریابی، )بهو...(، سالمت گردشگری در مؤثر روشرسانی هایکارگیری

ه ینه ه ینهمؤثر(، درمان، باهایخدماتسالمتو مقایسه سالمتدر هایرقابتیحوزة
حمل خوراك، ه ینةخدماتعمومی)اقامت، دیگر، نرخکشورها تورم، سوغاتو...(، ونقل،

 ملی، اقتصادی پاسخرشد توانایی می ان بیماران، درآمد سطح ارز، تقاضاینرخ به گویی
می انتواناییپاسخموجوددرسطحبین گوییبهتقاضایموجوددرسطحمنطقه،المللی،

 هایبیمه.المللی،ه ینهشرایطتقاضادرسطحمنطقهوبین

ی
وع
وض

تم
بیا
اد



سرمایهصورتسنتی)طبسنتیارا ةخدماتسالمتبه گذاریدرحوزةگردشگریو...(،

سرمایه جهانیعمومی، گردشگریسالمت، حوزة دهکدةگذاریدر خدماتسالمت، شدن

هاومراک درمانیکشور،انجامهاومراک علمیمعتبر،وضعیتبیمارستانجهانی،دانشگاه

 و الکترونیکی )پرداخت الکترونیکی بانکداری سیستم ازطریق مالی ارتباطامور برقراری

تعیینتعرفه مخابراتی(، کشورالکترونیکیو به توجه با بیمار تفکیکنو  هایدرمانیبه

 هدف،می انبودجةتحقیقوتوسعةدولت،درآمدهاینفتیکشور.

ان
رگ
خب
ت

ظرا
ن



2

ی
خت
سا
یر
ز



حمل آژانسوضعیت ریلی(، و دریایی هوایی، )زمینی، آن تجهی  و کشور در هایونقل

)آژانس رفاهی خدمات دفاتر سالمت، متخصصگردشگری انسانی نیروی داخلی(، های

ازآموزشمردمعادیونیروی)متخصصدرحوزةگردشگری،مسلطبهزبان(،آموزش)اعمّ

خارجی، گردشگران با ارتباط سالمتبرای مراک  تواناییپرسنل حوزه(، در فعال انسانی

بودنخدماتگردشگریان،پرستارانو...(،دردسترسنیرویمتخصصحوزةسالمت)پ شک

المللی،سالمت)دسترسیبهپ شک(،وجودمراک درمانیمتعددوتخصصیدرسطحبین

زیرساختدردسترس وضعیت و...(، )اقامتی عمومی خدمات گردشگریبودن عمومی های

ونقل،بانک،تلسیساتو...(،برگ اریتورهایگردشگری.)هتل،حمل

ا
ی
وع
وض

تم
بیا
د





 ... در رانیسالمت ا یگردشگر بندی عوامل مؤثر بر توسعة صنعت اولویت کیوان پلوئی و همکاران
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3

ی
ماع

جت
ا



مسئولیتپاسخ و فرایضگویی انجام برای مساعد و مناسب فضای درمانی، مراک  پذیری

)هم فرهنگ پ شک، جهانی شهرت رعایتدینی،  و...(، سطح ارتقای قرابت، و بستگی

آدابارزش عقاید، به احترام و...(، حجاب )حفظ اسالمی آداب و ارزشها وورسوم، ها

نوازیوهایگردشگران،مسئلةدینومذهب،آشناییمردمباسیستمسالمت،مهمانسنت

و مشارکت محلی، مردم نظارت و...(، عقاید به )احترام گردشگران با برخورد نحوة

تغییراتدموگرافی،مسئولیت تغییردرسبکوشیوةزندگی، گویشوزبان، پذیریمردم،

و فرهنگی، و اید ولوژی تفریحیتنو  امکانات ارا ة-جود غذایی، تنو  گردشگریحالل،

 هابرایگردشگرانمسلمان.هاوهتلهایحاللدررستورانخوراکی

ی
وع
وض

تم
بیا
اد



ل4
هی
تس


گر

بندی،اطلسگردشگری،تدوینراهبردهایجامعگردشگری)طرحهایمنطقهوجودطرح
 نهادهایفعالدر هماهنگیمیاندولتو همکاریبینو...(، صنعتگردشگریسالمت،

هایگردشگریومراک هاومراک خدماتپ شکیوسالمت،مشارکتمیانزیرساختبانک
مشارکتبینآژانس نظموهماهنگیوترتیبفراینددرمانی، هاخدماتیومراک درمانی،

...(،همکاریمیانها،مراک درمانیوانجامکارهادرنهادهایفعالحوزةسالمت)بیمارستان
سازمان تعامل و هماهنگی همکاری، شکایات، به رسیدگی و عملکرد هایبخشارزیابی

مدیریتهدفمندگردشگری، دولت، ارزیابیمستمر نظارتو گردشگری، حوزة مرتبطدر
سازمان وهماهنگی درمان زنجیرة اج ای میان )پیوستگی سالمت حوزة مرتبط های

داشتنمتولی نهادسالمت(، )سازمانیا اج ایزنجیره خاصحوزةگردشگریسالمتدر
بسته قالب در سالمت خدمات ارا ة تعریفمج ا(، و مشخص میانای همکاری شده،

میراثسفارتخانه سازمانگردشگریو همکاریبینوزارتبهداشتو مراک درمانی، و ها
شرکت میان همکاری مفرهنگی، و داخلی و خارجی بیمة ایجادهای سالمت، راک 

هایگردشگریسالمت،خدماتبیمةسالمتبهافرادخارجی)سهولتپذیرشبیمهدهکده
 و...(،وجودخدماتتفریحیبرایبیمارانوهمراهان.

ی
وع
وض

تم
بیا
اد



 تصویرمقصدگردشگریسالمت

ان
رگ
خب
ر
نظ



5

ی
یک
وژ
نول
تک



زیرساخت گردشگریسالمت)نرموجود حوزة فنّاوریاطالعاتدر اف ارهایپشتیبانهای

سیستم مخابراتی، و الکترونیکی ارتباطات برقراری امکان سهولت و...(، هایگردشگری

GPS،GISکنندهبهگردشگران،هایرزرواسیون،مدیریتمقاصد،توصیهاطالعاتی)سیستم

به ،)... سو حوزة در فنّاوری دستگاهروزبودن و تجهی ات والمت)امکانات، تجهی ات ها(،

پیگیری و امکانمشاوره کشورهایدیگر، با مقایسه درمانفنّاوریرقابتیدر هایپساز

هایفنّاورانهدرهایمتعلقبهمراک درمانی)ارتباطاتازراهدور(،نوآوریسایتازطریقوب

 هایمرتبطباگردشگری.اردرسازمانوکهاینوینکسبسطحمطلوب،استفادهازمدل

ی
وع
وض

تم
بیا
اد



سرعت گردشگریسالمت، گردشگریو حوزة اطالعاتدر فنّاوریارتباطاتو از استفاده

به سالمت، حوزة در فنّاوری شبکهانتقال گردشگریکارگیری توسعة در اجتماعی های

ان دارویی.هایسالمتوتولیدمحتوادراینحوزه،نوآوریدرمان
رگ
خب
ر
نظ
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6

ی
اس
سی



اطال سیاست درجهت بهداشت وزارت مناسب اطال رسانیهای مناسب، درهای رسانی

سرمایهسفارتخانه و گردشگری حوزة )در ایمنی و آرامش امنیت، کشورها، گذاریهای

 خارجی(،ثباتسیاسیواقتصادی.

ت
بیا
اد

ی
وع
وض

م


 رویکرد رویکردسیاستخارجةشورایهمکاریخلیجرویکردسیاستخارجةاروپا، فارس،

بین همکاری آمریکا، خارجة سیاست رویکرد منطقه، خارجة پیمانسیاست هایالمللی،

توافقمنطقه بیننامهای، رویکردهای سالمت، و درمان حوزة در چندجانبه یا دو المللی

 .هایسازمانبهداشتجهانیسیاستخارجیایران،تروریسم،سیاست

ان
رگ
خب
ر
نظ



ی7
نون
قا



حوزه تسهیالتدر قوانینو وی اهایخاصدرمانیو...،مقرراتو نظیر خروج هایورود،
قوانینملیمرتبطباحوزةسالمت،خدماتوی اومدتوی ابراساسشرایطدرمان،قوانین

مقرراتمرتبط قوانینو جرایمحوزةسالمت)جرایمپ شکیودرمانی(، ارا ةمرتبطبا با
هایکیفیتازمراجعقانونیوگذاریو...،اخذتلییدیههایجذبسرمایهتسهیالتدرحوزه
بین و ملی کیفیتمعتبر پ شکی(، تجهی ات و )خدمات سالمت خدمات کیفیت المللی،

ها،ونقل،محیط،اقامتگاهها،حملونقل،رفتارجامعةمی بان،زیرساختخدماتعمومی)حمل
استانداردبودنخدماتگردشگریسالمت)راهرستوران هاومراک اندازیبیمارستانهاو...(،

المللی(،وجوداستانداردهایکیفیتخدمات)درمانیوسالمتمطابقبااستانداردهایبین
به و استاندارد و...(،گردشگری(، پ شکان )مراک ، خدمات ارا ة فنّاوری دانشو روزبودن

 هاو...(.ها،مسافرخانهدماتعمومیگردشگری)هتلاستانداردبودنخ

ی
وع
وض

تم
بیا
اد



قوانینمرتبطباجرایمقوانینبین قوانینسازمانجهانیتجارت، المللیدرحوزةسالمت،

ت حوزةسالمت)جرایمپ شکیودرمانی(.
ظرا

ن

ان
رگ
خب



8
ی
یط
مح



خاصساختههایتوریستی)جاذبهجاذبه هایطبیعیو باستانیو...(،شده، تاریخیو آثار

هایطبیعیوهوایی،همسایگیباکشورهایاسالمی،شرایطجغرافیایی،وجودمکانتنو آب

 هایدرمانیطبیعی(.برایمعالجه)پتانسیل

ت
بیا
اد

ی
وع
وض

م


بیماری ورود و...(، غبار و )گرد طبیعی اقلیمی،هایآلودگی شرایط کشور، به مختلف

 ارستانی.پسماندهایبیم

ان
رگ
خب
ر
نظ
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